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RESUMO 

  

A pesquisa investiga as nuances e tensões sociais midiatizadas da problemática das drogas 
ilícitas na produção noticiosa dos jornais impressos Folha de São Paulo, Zero Hora e Diário 
Gaúcho. A concepção teórico-metodológica adotada, em diálogo com Martín-Barbero, Verón, 
Maldonado, Bonin e Mills, constitui uma processualidade investigativa atenta à complexidade 
do problema-objeto e seu entorno multifacetado. A fundamentação conceitual propõe um 
olhar reflexivo aos processos produtivos da cobertura jornalística sobre a temática dos 
psicoativos considerados ilegais. A pesquisa é realizada no momento em que o tema ganha 
destaque nacional e mundial, com diversas discussões propondo revisões do sistema 
proibicionista repressivo. O jornal impresso, enquanto espaço institucional e delimitado, é 
compreendido como peça importante para a observação das forças hegemônicas e alternativas 
conflitantes. O caráter cidadão do jornalismo, de ferramenta de promoção de pluralidade e 
educação, fundamenta o arranjo operacional de teorias da análise do discurso, do 
acontecimento midiático e do fazer jornalístico. A partir de entrelaçamentos 
transdisciplinares, é realizada uma densa contextualização histórica, social, cultural, midiática 
alternativa e jurídica, que serve de apoio à análise interpretativa da produção. A partir da 
sistematização crítica do material empírico, na procura por rupturas, continuidades e aspectos 
relevantes, foi possível constatar tabus e preconceitos no discurso jornalístico, que promove 
uma cobertura do tema a partir dos aspectos de crime e violência, sem apresentar um esforço 
condizente com o caráter social do debate. 
 

Palavras-chave: jornalismo; drogas; discurso; acontecimento; processo produtivo 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A relação do homem com seu meio ambiente, desde as civilizações antigas até os dias 

de hoje, é marcada pelo uso de diferentes substâncias psicoativas. Os usos são motivados pelas 

mais diferentes necessidades e paixões humanas: alimentação, recreação, misticismo, veneno, 

remédio, entre outros. Com o passar do tempo a experiência empírica, aliada à complexificação 

das estruturas sociais, foi alterando a naturalidade dessas relações, conforme as diferentes 

realidades locais, num saudável e contínuo aprendizado sobre a vida. 

Nada se compara, porém, com a drástica mudança ocorrida no início do século XX, 

quando grupos hegemônicos das principais nações uniram-se para tentar eliminar o uso de 

algumas substâncias, em detrimento de outras, por motivos que estão muito mais ligados a 

interesses econômicos e geopolíticos do que a um altruísmo de preservar a saúde dos 

indivíduos. De lá para cá, diferentemente dos objetivos pretendidos, as substâncias 

consideradas ilegais não deixaram de ser usadas. Pelo contrário, os usos acabaram sendo 

absorvidos por um modelo de desenvolvimento do capital de alta lucratividade, tanto para os 

setores ilegais que criaram potentes redes de corrupção, tráfico e violência, quanto para as 

nações e seus interesses desenvolvimentistas, no movimento de altas fortunas de combate ao 

mercado ilegal, conflito que, às vezes, tem ares de guerra. 

Sair da reflexão estrutural e se aproximar da realidade do cidadão, na atualidade, é 

como mergulhar num universo de medos, crimes, morte e violência. Universo 

completamente desligado da ideia de relação humana com seu meio ambiente de forma 

consciente e equilibrada; totalmente ligado a ideias que, antes de serem verdades absolutas e 

naturais, são frutos da criminalização e da falta de debates plurais, compreensivos e sérios 

sobre as paixões humanas.  

O que isso tem a ver com jornalismo? Ora, quanto mais se adentra no terceiro 

milênio, mais a vida é também midiatizada. Cada vez mais os espaços midiáticos se 

configuram como um ambiente de mediações e conflitos sociais que proporcionam a ideia 

de realidade, de mudanças e continuidades. Nesse sentido, esta investigação intitulada “O 

vício do jornal diário: nuances da problemática das drogas ilícitas midiatizada nos jornais 

Zero Hora, Diário Gaúcho e Folha de São Paulo” objetiva a análise crítica da midiatização 

do tema, observando as diferentes tensões sociais e suas nuances através da produção do 

discurso e do acontecimento.  

A realização desta pesquisa não é um capricho pessoal, curiosidade ou apologia 

dialética ao uso de qualquer substância psicoativa. Pensar sobre o tema nunca esteve tão 
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amplamente instaurado na sociedade brasileira, latino-americana e mundial. Com o passar 

do tempo, a revisão das formas com que o uso de drogas1 tem sido encarado pela sociedade 

ganha forças na falência da concepção proibicionista, que encarcera o cidadão e estimula a 

corrupção. Os tabus estão enfraquecendo – motivo pelo qual este trabalho de conclusão 

aborda o tema sem temer o conservadorismo existente nas diversas esferas do 

conhecimento. Em 2012, no Brasil, a questão definitivamente entrou em pauta com projetos 

de mudança de lei que propõem a descriminalização das drogas e a inversão de esforços do 

combate policial aos usuários para o cuidado de sua saúde. Momentos como esse promovem 

debates importantes, que ganham espaços em programas de rádio, em noticiários 

televisivos, nas redes sociais, e nas páginas dos jornais diários. 

Partindo da ideia de que a desinformação sobre o tema, provocada pelo proibicionismo e 

pelos preconceitos disso advindos, está presente nas várias mediações sociais, compreende-se 

como desafiador propor uma apreensão analítica da problemática em seu aspecto midiatizado. 

A pesquisa não visa apenas identificar aspectos estruturais de um poder exercido somente por 

forças hegemônicas. Compreende a estrutura como um poder, que cada vez mais se torna um 

lugar de atuação dos diversos conflitos sociais e seus agentes. A partir disso, percebe-se a 

necessidade de problematizar os campos de efeito de sentido produzidos desde a pluralidade de 

conhecimentos e saberes envolvidos. O que se tem, então, não é uma aplicação de fórmulas 

prontas e sim um processo heurístico, não linear, no qual foi se constituindo uma rede 

interpretativa, a partir de descobertas e necessidades identificadas na observação de diversos 

contextos, concepções teóricas, necessidades metodológicas e aspectos concretos dos jornais 

analisados. Artesanato intelectual (MILLS, 2009) e transmetodologia (MALDONADO, 2008, 

2011a) definiram-se como conceitos fundamentais para esse objetivo, já que concebem o fazer 

científico como processualidade que exige compreensões colaborativas variadas para dar conta 

do real concreto e sua complexidade. 

                                                            
1 A expressão droga será utilizada sempre em itálico, pela impossibilidade de referir-se a sentidos precisos da 
palavra, que popularmente é compreendida como substância ilícita, de abuso, moralmente condenável e 
carregada de estigmas. Conforme vemos no Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 5.0 (FERREIRA, 2004), 
o vocábulo apresenta outros sentidos além dos pejorativos: “[Do fr. drogue, de or. controversa.] S.f. 1. Qualquer 
substância ou ingrediente que se usa em farmácia, em tinturaria, etc. 2. Med. Qualquer substância que possa ser 
empregada, no homem ou em animais, com fim de diagnóstico, de tratamento ou de profilaxia de doença. 3. 
Produto oficinal (3), de origem animal ou vegetal, no estado em que se encontra no comércio. 4. Substância 
entorpecente, alucinógena, excitante, etc., como, p. ex., a maconha, o haxixe, a cocaína, ministrada por via oral, 
ou outras, ger. com o fito de que o usuário passe, primariamente e em caráter transitório, a um estado psíquico 
que lhe pareça agradável: “— Você só tomou bebida ou foi alguma droga?” (Antônio Olinto, Copacabana, p. 
25.) 5. Fig. Coisa de pouco valor. 6. Coisa enfadonha, desagradável.” Para uma discussão mais aprofundada 
sobre a polissemia do conceito, ver VARGAS (2008). 
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A organização do trabalho divide o processo de descobertas, reflexões e análises em 

cinco partes distintas. A iniciar por esta introdução que apresenta, de forma geral, as 

inquietações que levaram à realização do trabalho, a lógica e a estrutura da pesquisa. 

O segundo capítulo oferece a concepção e o desenvolvimento das reflexões teórico-

metodológicas, a partir de uma vigilância epistemológica constante. Nele, são apresentados 

aspectos constitutivos da pesquisa, e os diálogos estabelecidos a fim de problematizar 

conceitos, teorias, métodos e reflexões relevantes para a construção de um olhar científico 

adequado ao problema-objeto da investigação. O capítulo apresenta reflexões sensíveis ao 

sujeito pesquisador e aos atravessamentos multimetodológicos de uma forma sincera. Dessa 

forma, procurou-se registrar, o máximo possível, os passos dados durante cada etapa do 

trabalho, no sentido de permitir ao leitor refazê-los.  

Ainda no segundo capítulo, são estabelecidas as relações entre diferentes concepções 

da comunicação, para uma apropriação inventiva das ferramentas científicas. Observa-se o 

fazer jornalístico e suas particularidades, a partir de autores como Traquina (2004), Henn 

(2009), Resende (2009); as diversas faces do acontecimento midiático, do discurso e 

ideologia, a partir de autores como Verón (2004), Foucault (2011), Berger e Tavares (2010), 

Benetti (2010); e outros conceitos, de áreas como antropologia e sociologia, que se fizeram 

necessários no decorrer do processo. 

O terceiro capítulo apresenta uma densa contextualização de diferentes aspectos 

históricos, sociais, culturais, políticos, místicos, jurídicos, comunicacionais e conjunturais 

relacionados ao uso de substâncias psicoativas. A partir da visão multifacetada, procura-se 

ampliar os conhecimentos, tanto a nível pessoal quanto para uma fundamentação 

interpretativa atenta às alteridades e diferenças do uso de drogas nas diferentes sociedades. 

Três eixos orientam essa etapa da pesquisa, a partir de uma intensa pesquisa bibliográfica, 

digital e em documentos oficiais: conflitos geopolíticos internacionais e culturas locais; 

silêncios e marginalidades que ecoam em produções alternativas que observam a problemática 

desde pontos de vista críticos; e atual contexto da problemática na sociedade brasileira sob o 

prisma dos seus aspectos morais e jurídicos. 

No primeiro eixo, realiza-se um traçado histórico e cultural dos vários usos de 

psicoativas em sociedades antigas. Em seguida, após um panorama crítico do nascimento do 

proibicionismo mundial no século XX, volta-se no tempo para compreender como esse 

cenário de proibição foi se constituindo a partir de conflitos geopolíticos, interesses 

imperialistas e manipulação de culturas populares. No segundo eixo contextualizador, realiza-

se uma busca por produções midiáticas alternativas, no sentido de identificar diferentes e 
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aprofundadas formas de abordar a temática. Observam-se contribuições de veículos que 

tratam de conflitos geopolíticos, interesses militares e relações internacionais, bem como 

produções midiáticas de viés culturalista e antiproibicionista. Na última parte, realiza-se uma 

aproximação crítica da realidade jurídica e moral no Brasil, a partir de problematizações das 

áreas do direito, ciências sociais e saúde. 

 O capítulo quarto apresenta a análise interpretativa do corpus da investigação. 

Seguindo as concepções adotadas, a análise é encarada como um processo. Rotas vão sendo 

alteradas, aportes metodológicos vão se diversificando no caminho percorrido. A abordagem se 

divide em duas partes. Na primeira, observam-se os três acontecimentos que delimitam o 

material (Operação cracolândia, Marchas da Maconha e Descriminalização das drogas por 

comissão de reforma do Código Penal brasileiro), nos três jornais selecionados (Folha de São 

Paulo, Zero Hora e Diário Gaúcho). Nessa etapa, são relevados os níveis de repercussão e os 

sujeitos sociais envolvidos, suas vozes e nuances, a partir de um método misto entre análise do 

discurso, teorias do acontecimento e produção jornalística. 

Na segunda parte do capítulo de análises, a atenção volta-se à identificação e 

interpretação de aspectos recorrentes na cobertura da problemática das drogas ilícitas, em 

cada um dos três jornais. É um momento importante para refletir a relação entre o que é 

midiatizado a partir de determinado fato noticioso e o que se configura como uma espécie 

de contexto contínuo sobre o tema. A etapa permite observar continuidades, rupturas, 

nuances ideológicas e poderes no discurso.   

Por último, o capítulo conclusivo que, antes de determinar certezas, apresenta reflexões 

sobre o percurso, sobre as descobertas feitas e sobre aspectos relevantes das análises frente aos 

diversos atravessamentos identificados, aos conhecimentos adquiridos na observação dos 

diversos contextos, e às problematizações teóricas adotadas. 
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2 PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 

 

O artesanato, como modelo plenamente idealizado de 

satisfação no trabalho, envolve seis características 

principais: não há nenhum motivo velado em ação além 

do produto que está sendo feito e dos processos de sua 

criação. Os detalhes do trabalho diário são 

significativos porque não estão dissociados, na mente 

do trabalhador, do produto do trabalho. O trabalhador 

é livre para controlar sua própria ação de trabalho. O 

artesão é, por conseguinte, livre para aprender com seu 

trabalho, para usar e desenvolver suas capacidades e 

habilidades na execução do mesmo. Não há ruptura 

entre trabalho e diversão, ou trabalho e cultura. O 

modo como o artesão ganha seu sustento determina e 

impregna todo o seu modo de vida. 

 

C. Wright Mills 

 

 

O presente capítulo propõe um olhar atento, esclarecedor e crítico a respeito das 

estratégias adotadas durante o percurso de aprendizados trilhado na construção conceitual, 

teórica e metodológica da investigação. Mesmo que a realização de um trabalho de conclusão 

de curso de graduação não exija uma estruturação extremamente ampla e uma efetiva 

contribuição de renovação epistemológica no campo das ciências da comunicação, ainda 

assim procura-se superar a mera revisão bibliográfica, o empirismo abstrato e a análise de 

caso, indo numa direção mais inventiva, crítica e consciente quanto a possibilidades e 

impossibilidades dos limites do fazer. O plano é simples: arquitetar uma pesquisa de forma 

que ela, conforme recomenda Maldonado (2011b, p. 294), “delimite um conjunto exequível 

de conceitos que devem ser trabalhados de maneira organizada, aprofundada e renovadora”, 

no sentido de crescer e aprender com o processo, colaborando mínima e humildemente com o 

campo das ciências da comunicação. 

Os arranjos teóricos e metodológicos explicitados neste capítulo vão ser úteis para 

ampliar a compreensão do problema/objeto e os atravessamentos que serão propostos, atento 
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aos processos sócio-culturais mediados e midiatizados pelos meios de comunicação. Os 

desdobramentos da questão das drogas normalmente são polêmicos, não só na área da 

comunicação, mas também nas outras esferas (moral, cultural, científica, política, jurídica, 

saúde, segurança, etc.), tanto em níveis locais, como no nacional e internacional. Dessa forma, 

busca-se a configuração de uma estratégia que permita pensar a problemática sob a ótica de uma 

realidade complexa, desafio que requer o direito de exercer criação e experimentação para 

benefício social, configurados pela adoção de uma postura de comprometimento e cidadania, 

levando em conta as palavras de Maldonado (2011b, p. 279) de que “não é pertinente, nem 

justificado formular projetos que não contribuam para melhorar as sociedades pelas quais são 

sustentados”. O pesquisador sintetiza tal ideia ao falar da “cidadania científica” 

(MALDONADO, 2011a, p. 40), conceito com o qual esta investigação está de acordo e 

compreende como essencial, já que sua produção acontece num momento histórico brasileiro, 

latino-americano e mundial favorável e pertinente à reflexão sobre a questão das drogas. 

Elucidar alguns fatores pode colaborar na compreensão dessa pertinência. Em pesquisa 

realizada recentemente pelo Ibope, as drogas são lembradas como o terceiro maior problema de 

responsabilidade do Poder Público pelos cidadãos dos médios e grandes municípios do país2. 

Em primeiro e segundo lugar, respectivamente, aparecem as preocupações com saúde e 

segurança. De fato, em 2012, ocorreram alguns episódios que colocaram definitivamente em 

pauta a reflexão sobre as formas de lidar com as drogas ilícitas na sociedade brasileira. Não se 

entenda nesta afirmação um desmerecimento da militância de grupos e pessoas que há anos vêm 

tomando as ruas e mostrando suas ideias – fato que também compõe a gama de conhecimentos 

valorizados nesta investigação. O que se procura ressaltar é que setores formais da sociedade já 

não conseguem mais ficar à parte da questão. No ano de 2012 ocorreram: aprovação do 

anteprojeto de reforma do código penal pela comissão de juristas de Senado Federal, que sugere 

a descriminalização do uso e do porte de drogas se para consumo próprio; regulamentação do 

consumo de maconha no Uruguai, que tem promovido discursos políticos de diversas lideranças 

latino-americanas e mundiais; Lançamento de campanha “Lei de drogas: É preciso mudar”, de 

forte apelo midiático, que coletou um milhão de assinaturas de apoio e enviou ao Congresso 

Nacional, junto com um novo projeto de lei onde o uso e a posse de substâncias ilícitas passam 

de crime a infração administrativa. 
                                                            
2 Pesquisa “A percepção do brasileiro quanto ao saneamento básico e a responsabilidade do poder público”, 
realizada entre 24 e 29 de março de 2012. Universo de responsáveis por domicílios com 18 anos ou mais. 
Amostra representativa das cidades com mais de 300 mil habitantes. Foram realizadas 1008 entrevistas em 26 
cidades. A margem de erro é de 3 pontos percentuais considerando nível de confiança de 95%. Disponível em: 
<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=cal
db&comp=Noticias&docid=A3860768AEFD5C7283257A06005E1612>. Acesso em: 05 jun. 2012. 
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Tais fatores contribuem para um debate mais compreensivo e também indicam uma 

maior maturidade na percepção social da complexidade da problemática das drogas 

enquanto realidade midiatizada. Porém, apesar dos avanços, verifica-se ainda como 

hegemônico o discurso estigmatizador das pessoas classificadas como usuários, bem como 

dos diversos usos. Nesse contexto, em diálogo com as reflexões de Goffman (2008) sobre 

as forças e poderes implícitos no estigma e suas implicações sociais, observa-se a 

potencialidade de um processo de homogeneização de preconceitos, já que, conforme o 

autor, “o individuo estigmatizado tende a ter as mesmas crenças sobre identidade que nós 

temos” (GOFFMAN, 2008, p. 16). Considerando o jornalismo como uma das mediações 

contemporâneas fundamentais na configuração do pensamento social e da cidadania, 

verifica-se a relevância da realização de uma análise crítica da produção dos meios de 

comunicação. A intervenção do Supremo Tribunal Federal quanto ao suposto crime de 

apologia às drogas dos eventos chamados Marcha da Maconha reafirma a pertinência e a 

legitimidade do debate. Em decisão unânime, os ministros decidiram pelos direitos 

constitucionais de reunião e livre expressão de pensamento3, declarando inconstitucional 

qualquer forma de repressão sobre manifestações de insatisfação à atual política de drogas 

ou a qualquer outra política pública. Até a intervenção do órgão de cúpula do Poder 

Judiciário do Brasil, tais marchas eram consideradas apologia ao crime de uso de 

entorpecentes pelo aparato repressor do Estado brasileiro. Nos anos anteriores, muitas 

marchas acabaram em confronto entre polícia e manifestantes. Algumas, por sua vez, 

aconteceram sem violência física ou confrontos, mas só porque os movimentos 

organizadores obtiveram habeas corpus em instâncias locais da Justiça. 

O Brasil possui uma diversidade de movimentos, coletivos, grupos e pessoas 

envolvidas no que tem sido denominado ativismo antiproibicionista. Esses grupos vêm, cada 

vez mais, incitando debates e reflexões nos meios alcançados. Muitos são diretamente 

responsáveis pela organização da Marcha da Maconha nas cidades onde atuam. A vivência 

deste pesquisador junto a um desses grupos, o Coletivo Antiproibicionista Princípio Ativo4, 

prestando apoio voluntário em algumas frentes de trabalho e acompanhando suas estratégias 

de comunicação, teve forte influência na inquietação que gerou o projeto deste TCC e não 

pode ficar de fora da explicitação do processo. Compreende-se, inclusive, que ter este tipo de 

envolvimento é um desafio. O afastamento do Marcelo ativista, que dá espaço ao Marcelo 

                                                            
3 Notícia “STF libera ‘marcha da maconha’”. Publicada no site do STF. Disponível em:  
 <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=182124>. Acesso em 05 jun. 2012. 
4 Coletivo Antiproibicionista Princípio Ativo: <http://principioativo.org> Acesso em 05 jun. 2012. 



 
 
 
 

18 

pesquisador, é encarado com naturalidade, esforço, auto-observação e autocrítica. Neste 

exercício, valoriza-se a vivência e as marcas pessoais dentro do método científico, buscando 

formas sensíveis e heterogêneas de abordar o estudo nas suas problemáticas comunicacionais. 

Da mesma forma, o artesão deste trabalho carrega consigo as marcas da inspiradora 

experiência como bolsista de iniciação científica na Unisinos, através do CNPq. A 

oportunidade levou à participação no Grupo de Pesquisa Processocom5, fundamental para a 

formação crítica constatada na presente investigação, que se configura como um “fruto 

colorido e saboroso”6, ao mesmo tempo, desta caminhada de aprendizado científico e das 

inquietações sociais provocadas pelo tema. 

 

2.1 Vigília epistemológica como ferramenta para pensar um método atento à 

complexidade do tema 

 

Desde a realização do projeto de pesquisa, a concepção metodológica deste trabalho 

foi pensada a partir da proposta transmetodológica apontada por Maldonado (2008, 2011a), 

bem como no artesanato intelectual defendido por Wright Mills (2009). A transmetodologia 

contribui positivamente não só com a ciência – ao buscar o diálogo científico mais aberto, 

partindo de um não-conformismo com a burocracia academicista e indo em direção à 

miscigenação de sabedorias e ao reconhecimento da confluência de conhecimentos, para além 

da hegemonia pragmática e utilitarista vigente no campo da comunicação. A transmetodologia 

pode ser também uma ferramenta problematizadora da própria vida no seu dia a dia7. A 

sensibilidade com que tal proposta questiona os formalismos metodológicos, permitindo a 

visita a conhecimentos produzidos por outras áreas, e valoriza estratégias intuitivas, artísticas 

ou lúdicas, apresenta-se em conformidade com a empresa de olhar cientificamente para os 

entrelaçamentos das subjetividades comunicacionais e das demais subjetividades envolvidas 

na relação do ser humano com substâncias psicoativas. Soma-se a isso a aproximação do 

                                                            
5 Grupo de pesquisa Processos comunicacionais: epistemologia, midiatização, mediações e recepção – 
PROCESSOCOM. Trabalha na fundamentação, construção e sistematização de investigações científicas na 
Comunicação. Tem como linha central a formação de pesquisadores numa perspectiva transformadora e explora, 
em termos metodológicos, uma epistemologia crítica que busca articular sabedorias milenares com estratégias 
renovadoras para a resolução de problemas de relevância social histórica e política. Está vinculado ao Programa 
de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 
6 FERREIRA, Marcelo. Deixar-se levar com sensibilidade.  Publicado em: 20 out. 2009 no Blog do Grupo de 
Pesquisa Processocom. Texto sobre a expectativa positiva em relação ao trabalho com iniciação científica que 
havia começado há dois meses. Disponível em: <http://processocom.wordpress.com/2009/10/20/deixar-se-levar-
com-sensibilidade/>. Acesso em: 09 jun. 2012. 
7 Cf. Capítulo 2, onde vivência pessoal e observação de questões polêmicas atuais são destacadas como 
importantes na constituição desta pesquisa. 
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conceito de artesanato intelectual, na busca do afastamento da alienação do trabalho 

contemporâneo, abrindo espaço para métodos de produção de ideias que não hesitem em fugir 

do padrão, estratégia adequada na busca de nuances mais sensíveis.  

Como visto anteriormente, é importante observar que a comunicação, ponto central 

deste trabalho, é um ambiente simbólico de alta complexidade. Os meios de comunicação são, 

mais do que nunca, uma das bases de formação dos vários sensos e os mais diferentes 

interesses podem ser diagnosticados nesse processo. A midiatização alcança hoje níveis iguais 

ou maiores que os próprios acontecimentos em grau de importância. Foletto (2011, p. 191) 

compreende o poder do campo midiático residindo na condição dos meios de comunicação 

enquanto importantes mediadores dos diferentes campos sociais, isto é, como o ator que gera 

visibilidade ao social e que produz, projeta e legitima sentidos, veiculando as diversas vozes 

que constituem um determinado período histórico. 

Os meios de comunicação não são somente um canal de transmissão de informações, 

como postulavam os primeiros cientistas a sistematizar a produção na área – de caráter 

positivista ou funcionalista. São, também, uma ferramenta de poder ideológico, como 

destacam as observações críticas produzidas pelos pensadores da escola de Frankfurt e 

retrabalhadas por diversos autores recentes ou contemporâneos. Logo, uma análise 

aprofundada, levando em conta a perspectiva transmetodológica, exige a prática da 

imaginação sociológica proposta por Mills (2009, p. 41), que “consiste [...] na capacidade de 

passar de uma perspectiva a outra, e, nesse processo, consolidar uma visão adequada de uma 

sociedade total e de seus componentes.” Foletto (2011, p. 192) aponta a relação e a 

confrontação da tríade de elementos problema-metodologia-teoria como ponto de partida para 

a configuração do pensamento crítico que está sendo proposto. O presente trabalho segue 

nesta direção em seu aspecto metodológico, partindo da relação que o autor faz entre os três 

elementos: “o problema enquanto ponto de partida, o método como caminho e a teoria 

enquanto instância para problematizar a realidade.”  

 

2.2 Aproximação, delimitação e classificação do corpus 

 

A aproximação com o tema das drogas sob seu aspecto midiático teve início antes 

mesmo do nascimento da pergunta geradora inicial. Isso devido ao acompanhamento 

interessado da mídia diária, característica crítica deste autor que considera o jornalismo 

como uma atividade de extrema relevância social. Foram várias as vezes que este 

pesquisador, ao se deparar com notícias ou reportagens sobre a temática das drogas, era 
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tomado por um sentimento de desconforto em relação à qualidade da abordagem 

jornalística. Tal sensação aumentou quando teve início o trabalho de apoio comunicacional 

realizado junto ao movimento social Princípio Ativo, quando a observação da temática 

passou, então, a ser constante. Tal fato, além de despertar o desejo de realizar uma análise 

aprofundada, foi inquietante para, refletindo com as palavras de Bonin (2011, p. 20), tomar 

um fôlego científico na observação da problemática, buscando a necessária superação do 

olhar imediatista. Esse movimento acabou se configurando como os primeiros passos da 

pesquisa exploratória que deu origem a este trabalho de conclusão.  

Na sequência, já em processo de sistematização, a pesquisa exploratória foi definidora em 

relação à mídia escolhida e ao recorte da amostra. A observação dos diferentes tipos de mídia e a 

atenção quanto às especificidades dos seus públicos consumidores levou à determinação de que o 

corpus da pesquisa seria os jornais impressos diários. Estes não trazem somente notícias e 

reportagens sobre a temática das drogas e o registro de algumas repercussões, como também o 

desenrolar dos assuntos, que podem ser tomados como indícios ideológicos. A preferência do 

meio impresso em detrimento à internet – onde se verificam possibilidades mais amplas de 

interação com os consumidores das notícias – se dá por ser o impresso um espaço mais 

institucional. No sistema produtivo do jornal diário, as publicações passam por rigorosa análise 

antes de sua publicação, devido a fatores como espaço, pertinência, relevância do acontecimento 

em meio a outros acontecimentos midiatizados da edição, entre outros. A delimitação das 

publicações a serem observadas partiu de critérios qualitativos que possibilitem identificar 

aspectos da problemática em nível nacional e, ao mesmo tempo, mantenha atenção às 

particularidades do meio midiático do Rio Grande do Sul, lugar de fala do trabalho. Compreende-

se que a análise desses dois aspectos pode ser construtiva tanto para a obtenção dos pontos em 

comum quanto das diferenças no tratamento do assunto nas diferentes realidades – ou seja, busca-

se uma diversidade de nuances. Outro critério qualitativo da escolha do corpus da pesquisa 

compreendido como importante foi conceber diferentes classes sociais do público-alvo. Com isso, 

buscam-se impressões diferenciadas de um mesmo tema, e destinadas a públicos diferentes. 

A partir destes dois aspectos e do conhecimento sobre a realidade da mídia local e 

nacional, quatro jornais foram escolhidos para compor o corpus desta investigação. São eles: 

Zero Hora e Diário Gaúcho, do Rio Grande do Sul; Folha de São Paulo, de circulação 

nacional; O Globo, do Rio de Janeiro. Na prática, porém, a mostra precisou ser reconsiderada 

e um recuo foi necessário já que o acesso à versão impressa do O Globo foi dificultado pela 

irregularidade da aquisição de edições atuais e antigas. Acontece que o setor de referência da 

biblioteca da Unisinos não recebe o material e as bancas de revista que distribuem em Porto 
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Alegre não garantiram a regularidade da entrega. Assim, a análise do O Globo foi descartada 

e se mantiveram a Zero Hora, o Diário Gaúcho e a Folha de São Paulo. Entende-se, a partir 

dessa escolha, que possa haver alguma perda na variedade e nas angulações das análises. 

Porém, compreende-se que o trabalho como um todo não é prejudicado, já que o foco é 

identificar tensões e nuances do problema-objeto, que é a questão das drogas ilícitas 

midiatizada. Ou seja, o objetivo central não seria um julgamento de como cada um dos jornais 

escolhidos abordam as drogas, mas sim a observação crítica aos diferentes aspectos 

ideológicos do discurso que interagem na teia da comunicação e da coletividade, aqui 

representadas pelo corpus. 

Dos três jornais selecionados, o espaço considerado são seus cadernos principais, por 

estes abordarem notícias e reportagens de editorias de cotidiano, política, geral, policial e 

saúde. Em relação aos períodos observados, escolheu-se a observação semanal, ou seja, os 

sete dias a partir de acontecimentos relevantes que nesta pesquisa passam a ser chamados de 

“eventos-chave”. Tal método (semanal) permite identificar desdobramentos dos eventos-

chave, ambientes diversos, tensões e atravessamentos sobre o tema durante um período 

entendido como suficiente, a partir da observação prévia de acontecimentos sobre a 

temática8. Os eventos-chave analisados são: Operação cracolândia (repressão policial a 

usuários de crack em São Paulo); Marcha da Maconha; e Descriminalização do uso de 

drogas aprovada por comissão especial de juristas que elabora o anteprojeto do novo 

Código Penal brasileiro. 

A escolha desses três momentos se dá por serem questões relevantes no cenário 

nacional. O fato de o crack ser uma substância que está sendo combatida pelo governo, 

através do Plano Nacional de Combate ao Crack, e da ação gozar de apoio da sociedade por 

tal substância estar sendo considerada uma epidemia nacional. O fato da Marcha da Maconha 

ser um evento mundial, de realização anual, que no Brasil é realizado desde 2007 e vem, cada 

vez mais, crescendo e conquistado espaço representativo na agenda de manifestações sociais, 

dando voz a grupos sociais marginalizados. O fato da comissão de juristas do Senado, 

responsável por redigir o anteprojeto de reforma do Código Penal brasileiro, ter aprovado 

texto que descriminaliza a posse e o uso de drogas no país, considerando que isso traz ao 

debate novas formas de lidar com a questão. 

                                                            
8 Durante pesquisa exploratória, foi observada a midiatização da Marcha da Maconha de 2011 nos Jornais Zero 
Hora, Diário Gaúcho e Folha de São Paulo. Porém, tal acontecimento foi descartado na composição do corpus 
durante as revisões dos objetivos, contextualização e momento histórico. 
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Dessa forma, define-se como corpus as edições dos jornais Zero Hora, Diário Gaúcho 

e Folha de São Paulo, nos respectivos períodos e eventos-chave: 

 

a) 03/01/2012 até 09/01/2012 – Início da Operação cracolândia nas ruas da capital 

paulista, ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

b) 19/05/2012 até 25/05/2012 – Marcha da Maconha de São Paulo; 

c) 26/05/2012 até 01/06/2012 – Marcha da Maconha de Porto Alegre; 

d) 28/05/2012 até 03/06/2012 – Descriminalização aprovada em anteprojeto de 

reforma do Código Penal. 

 

Observa-se, nas datas acima destacadas, a concomitância de períodos em maio de 

2012. Para fins de organização desta pesquisa e conforme primeiro contato com o material 

empírico, a classificação passa a ser concebida por evento-chave, e não por suas datas. Para 

isso, é necessária uma reoperação dos períodos, resultando em três grupos distintos: 

 
Quadro 1 – Classificação por eventos-chave e períodos 

Referência Evento-chave Período 

A Operação cracolândia 03/01 até 09/01 

B Marchas da Maconha 19/05 até 28/05 

C Descriminalização em comissão do Código Penal 29/05 até 03/06 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Explica-se aqui o quadro anterior. No caso A, nada muda, mantém-se os sete dias 

subsequentes ao acontecimento que origina o evento-chave. No caso B, houve uma 

alteração no período semanal, que deveria compreender desde a realização da Marcha da 

Maconha de São Paulo até o sétimo dia subsequente à realização da Marcha da Maconha 

de Porto Alegre. A interrupção antecipada do evento-chave B é adotada devido ao anúncio 

da descriminalização em comissão do Código Penal ter acontecido no dia 28 de maio. 

Para solucionar o impasse metodológoco, considerou-se, por pertinência dos dias de 

semana e das repercussões da Marcha de Porto Alegre9, que o evento-chave C 

compreenderá o período da primeira publicação sobre seu acontecimento de origem até a 

data final determinada conforme etapa anterior. 
                                                            
9 A Marcha da Maconha de Porto Alegre aconteceu no sábado, dia 26 de maio. O dia 28 de maio, mesmo sendo 
dia do anúncio de descriminalização das drogas por comissão do Código Penal, pertence ao evento-chave B, pois 
foi o primeiro dia útil após a Marcha, e registra menção a respeito. Nas análises do capítulo 4, os benefícios de 
tal classificação ficarão mais claros. 
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2.3 Revelando o problema-objeto 

 

O uso de substâncias capazes de alterar a percepção, o humor e o comportamento não 

é um fenômeno recente na história da humanidade – pelo contrário, é milenar (ZUARDI, 

2006; ESCOHOTADO, 2007; LABATE et AL, 2008; LABROUSSE, 2010). Diversas 

culturas, em momentos diferentes e por múltiplos objetivos, tiveram contato com o que, hoje, 

é popularmente conhecido como droga. Basta um olhar atencioso sobre a história da 

humanidade e sua relação com substâncias alteradoras de consciência e percebe-se a sutil 

fronteira entre tal categoria e outras, como alimento, remédio, veneno ou elemento 

ritualístico. Porém, ao passo da existência desse conhecimento histórico que desafia 

profundos conceitos pessoais e sociais de cosmovisão, a questão das drogas aparece como um 

dos principais dilemas morais da contemporaneidade. Num primeiro movimento de fuga da 

dicotomização simplória do fazer bem ou fazer mal, dialoga-se com Mastroianni10 (2006, p. 

2), que faz um paralelo entre os conhecimentos históricos acima citados e a atualidade. 

Segundo o autor, tais substâncias têm uma função de coesão social, e hoje “são usadas com 

diversas outras funções em uma ampla gama de contextos sociais, como clínico-terapêutico, 

comemorações, esportes, entre outros, podendo também ser utilizadas individualmente”. 

Há cerca de um século teve início uma cruzada que, aos poucos, foi adotada pela 

maioria dos países, buscando uma extinção do cultivo e do uso de algumas plantas e 

substâncias consideradas drogas, no intuito de promover saúde pública, ordem social e 

produtividade. Porém, já existem diversos estudos sobre o tema que demonstram a 

unilateralidade dos argumentos proibicionistas a determinadas substâncias, a falta de 

argumentos consistentes e a desconsideração à diversidade das culturas envolvidas nos usos. 

Atualmente, alguns setores sociais hegemônicos já abrem espaço para diálogos que 

buscam compreender a problemática das drogas para além do olhar produtivista, utópico e 

criminalizante promovido nesta guerra. Porém, ao mesmo tempo em que se começa a 

valorizar a potencialidade reflexiva de outros conhecimentos sobre substâncias psicoativas, 

lícitas ou não, percebem-se grandes tabus sociais em se falar ou propor mudanças sobre o 

tema. Além do reducionismo e da promoção da criminalização de setores sociais, tal fato 

impede que se compreendam os fluxos e as rupturas socioculturais que determinam quais 
                                                            
10 O pesquisador Fábio de Carvalho Mastroianni investigou, em seu mestrado, o discurso dos profissionais em 
jornalismo sobre as drogas psicotrópicas no Brasil. O projeto contou com apoio do Centro Brasileiro de 
Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) e o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da 
Secretaria Nacional Anti-Drogas (SENAD). Encontrado durante a fase de pesquisa da pesquisa, a dissertação foi 
um dos trabalhos inspiradores encontrados na construção deste TCC. 
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substâncias e quais posturas são consideradas lícitas ou ilícitas em um determinado momento 

histórico. Isso sem falar nos resultados práticos do proibicionismo, que no geral tem trazido 

mais problemas do que aqueles aos quais se propõe combater. 

A problemática está, atualmente, entre os debates mais sensíveis e polêmicos no 

contexto brasileiro e internacional, sendo um dos constantes temas da agenda política 

internacional da contemporaneidade. Uma forte midiatização de conflitos de tal magnitude, 

logo, não causa espanto. É razoável, portanto, observar com cuidado a qualidade do discurso 

produzido e dos acontecimentos valorizados. Assim se dá a formação do problema-objeto 

desta investigação. Várias relações sociais podem estar presentes nas notícias e outros 

conteúdos que tratam da temática das drogas, nas mídias escolhidas. A importância que o 

debate tem assumido nas diversas esferas da vida pública brasileira e internacional, e a 

complexa rede de conhecimentos disponíveis sobre o tema, exigem que a abordagem dos 

meios de comunicação cumpra sua função plural, cidadã e ética. Partindo da noção de que, no 

atual estágio de midiatização e mediação da vida, os meios de comunicação social têm 

relevante papel na formação do sujeito cidadão, compreende-se que a pluralidade das vozes 

envolvidas deve estar contemplada na maior heterogeneidade possível, a fim de compreender 

o tema em sua complexidade. A configuração deste problema-objeto soma-se à pergunta 

orientadora geral desta pesquisa, apresentada a seguir. 

 

2.3.1 Perguntas geradoras 

 

Os sentidos jornalísticos sobre o emergente debate político, econômico, cultural e social 

a respeito da problemática das drogas ilícitas no Brasil contemplam a diversidade de saberes 

sobre o tema nos espaços midiáticos da Zero Hora, Diário Gaúcho e Folha de São Paulo? 

Desta, derivam as seguintes perguntas geradoras: 

a) Os jornais analisados tratam da problemática das drogas através de sua complexidade? 

b) Os diferentes usos e pessoas apreciadoras de substâncias psicoativas são representados em 

sua heterogeneidade? 

c) Que vozes e que silêncios predominam nos discursos produzidos? 

d) Quais conhecimentos são obliterados?  

e) Os posicionamentos editoriais interferem na abordagem realizada? 

f) Observam-se favorecimentos a parcelas sociais nas falas presentes nos discursos? 

g) Existem continuidades discursivas hegemônicas da abordagem ao tema? 

h) Rupturas relevantes apresentam-se inter-relacionadas com continuidades identificadas? 
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2.3.2 Justificativas 

 

A problemática das drogas é hoje um dos temas de maior polêmica, tanto no Brasil 

como no restante do mundo. É imenso o grau de violência e corrupção que a política 

proibicionista gera, desde o nível do cultivo de plantas destinadas à produção por 

pequenos produtores rurais até as formas de ação das redes de tráfico internacional, 

passando inclusive por instituições que deveriam combater o funcionamento de tais redes. 

Já é de conhecimento público que alguns países reduziram os níveis de criminalidade e os 

problemas de saúde com a adoção de maneiras alternativas de encarar o problema. Por 

exemplo, encarar pelo viés da saúde através de políticas de redução de danos ao invés da 

abordagem criminal e repressiva tem sido benéfico para nações como Países Baixos, Suíça 

e Canadá, conforme relata Labrousse11 (2010, p. 136). Além disso, destaca-se como 

positivo o deslocamento de investimentos da repressão para a educação e informação 

transparente e desprovida de preconceitos. O jornalismo é uma das forças dinâmicas do 

processo de circulação de informações e conceitos de uma sociedade, e deve ser encarado 

de duas formas: como processo externo (que se preocupa com a sociedade) e também 

como interno (que acontece dentro da sociedade). Atento a isso, é pertinente afirmar que, 

antes de ter como objetivo promover reflexões sobre a atual política de drogas, este 

trabalho justifica-se ao focar sua análise diretamente na qualidade da informação 

difundida pelos meios de comunicação brasileiros em relação ao tema.  

A presente pesquisa está sendo realizada num momento oportuno ao debate12, mas 

nem por isso deixa de tocar em pontos sensíveis, mesmo dentro da academia. Os tabus 

existentes sobre o tema estão difundidos de forma complexa nas instituições e 

pensamentos do mundo. Assim, é possível identificar como uma das justificativas desta 

empreitada a promoção desse diálogo no mundo acadêmico, desde a graduação. Uma das 

finalidades do trabalho é justamente observar como o jornalismo se apropria do debate e 

de que formas ele o apresenta. Logo, a produção de conhecimento nesta área específica 

aparece como fundamental para uma reflexão sem preconceitos por parte dos profissionais 

                                                            
11 Alain Labrousse é pertinente nesta pesquisa devido ao seu histórico curricular. É doutor em Letras (Bordeaux) 
e Sociologia (Institut d'Étudedu Développement Économique et Social, Paris I) e, nos anos 1980, foi consultor 
de organizações não governamentais sobre o tema drogas e desenvolvimento. Fundou e dirigiu o Observatoire 
Géopolitique dês Drogues (OGD), até o fim de suas atividades, em 2000. Desde 2005 é membro do Collège 
Français dês Drogues et dês Toxicomanies (OFDT) e secretário do Conselho de Administração da ONG Missão 
de Ajuda às Economias Rurais no Afeganistão (Madera). 
12 Cf. Capítulo 2, onde se fala do momento paradigmático brasileiro a respeito do debate sobre drogas ilícitas. 
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que, no Brasil, na grande maioria das vezes, passaram por um curso de graduação de 

comunicação social ou jornalismo. 

Nos procedimentos metodológicos de pesquisa da pesquisa, durante investigação de 

repositórios como SCIELO13 e INTERCOM14, percebeu-se a pouca quantidade de trabalhos 

sobre a problemática na área da comunicação. A ciência é uma construção coletiva, cada 

trabalho colabora como um tijolo na construção de um sólido conhecimento sobre os temas 

aos quais as análises se propõem. Comparado a outros temas encontrados e suas relevâncias, 

durante a visita às páginas indicadas acima, bem como a bancos de teses da Unisinos, 

UFRGS e USP, conclui-se que a quantidade de estudos existentes não condiz com 

pertinência do debate. Neste sentido, esta pesquisa vem reforçar a problematização a 

respeito do tema, a fim de buscar outras nuances e fortalecer a gama de conhecimentos 

científicos na área. 

A compreensão da diversidade de abordagens e de como a imprensa as apresenta é 

instigante. A escolha dos jornais Zero Hora, Diário Gaúcho e Folha de São Paulo e os 

períodos escolhidos para compor o corpus desta pesquisa justificam-se tanto pelo caráter de 

estudo aprofundado e delimitado a que se propõe um trabalho de conclusão em nível de 

graduação, como por manter um certo grau de abrangência não apenas local. Além das 

diferenciadas percepções que a amostra deve trazer, as comparações entre os três jornais 

devem ser enriquecedoras, levando em conta posicionamentos, velados ou não, das empresas 

de comunicação em questão e dos entrelaçamentos de seus discursos com os de instituições e 

dos diferentes grupos sociais. 

A realização deste trabalho também se justifica no âmbito pessoal deste estudante, 

enquanto trajetória. Soma-se à experiência acadêmica da iniciação científica, configurando 

um aprofundamento de apropriação das ferramentas da pesquisa, de acordo com as ideias de 

construção artesanal do conhecimento afirmada por Mills (2009). Autores de referência 

trabalhados junto ao grupo de pesquisa Processocom também levantam a importância da 

trajetória do pesquisador aqui encontrada, no sentido de dar vida ao conhecimento e romper as 

burocracias produtivistas ainda hegemônicas da ciência. Valorizar e explicitar os motivos 

pessoais na justificativa e em outros procedimentos metodológicos é um exercício inspirado 

nas palavras de Bonin (2011, p.24), que aconselha: “Tomar consciência dessas motivações e 

explicitá-las é importante como gesto de vigilância epistemológica.”  

                                                            
13 http://www.scielo.br/ 
14 http://www.portalintercom.org.br/ 



 
 
 
 

27 

Por fim, procura-se, de forma criativa e pertinente à complexidade do problema-objeto 

em questão, articular métodos e teorias para além do logocentrismo comunicacional vigente. 

A abordagem se aproxima, em sua concepção, das propostas inventivas de Araújo (2000) 

quanto à necessidade de uma “reconversão do olhar” quando se pesquisa uma problemática 

atravessada por diversas relações sociais durante uma crise de movimento histórico – pode-se 

pensar no atual momento de debates sobre a questão das drogas ilícitas como um momento de 

crise, onde tensões tendem a se manifestar de forma mais efetiva. Mantém-se atento às 

palavras da autora: 
 
Não é fácil propor mudanças quando se trata de práticas sociais (...) Mais difícil 
ainda em tempos de crise: velhos paradigmas mesclam-se com os emergentes, de 
forma nem sempre coerente, e o que era hoje amanhã já se modificou. Nesse quadro, 
a tentativa de aprisionar um contexto ou fazer um recorte minimamente estável da 
realidade é temerária. (ARAÚJO, 2000, p. 35) 

 

Essa vigilância epistemológica é tomada durante todo o processo investigativo, e 

justifica-se por suas possibilidades transformadoras. Busca-se, com isso, maneiras inventivas 

de encarar as problemáticas comunicacionais e a própria ciência da comunicação, levando em 

conta o contexto social brasileiro e latino-americano, suas particularidades e os saberes aqui 

produzidos, como defendem autores como Martin-Barbero (1998), Verón (2004), Maldonado 

(2008, 2011a, 2011b), e Bonin (2011). 

 

2.3.3 Objetivo Geral 

  

Identificar e interpretar a pluralidade das diferentes tensões sociais midiatizadas 

envolvidas na problemática das drogas ilícitas, nos jornais impressos Zero Hora, Diário 

Gaúcho e Folha de São Paulo, a partir dos aspectos ideológicos da produção. 

 

2.3.4 Objetivos Específicos 

 

a) Situar o uso das substâncias psicoativas no contexto histórico, político e cultural. 

b) Verificar os nexos da abordagem jornalística levando em conta a atual diversidade de 

saberes e conhecimentos socioculturais sobre as distintas formas de uso e envolvidos na 

fruição de substâncias psicoativas. 

c) Analisar posicionamentos, escolhas e silêncios adotados pelos jornais em questão dentro 

do contexto midiático. 
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d) Identificar preconceitos, intolerâncias e profundidades de sentidos produzidos pelos 

discursos jornalísticos. 

e) Verificar os vínculos entre os interesses e os posicionamentos adotados pelos jornais 

analisados. 

f) Identificar táticas, estratégias e operações desses jornais, levando em consideração os 

gêneros, estilos e nuances. 

 

2.4 A processualidade heurística configurando as trilhas da pesquisa 

 

 Esta pesquisa tem aporte inicial no ímpeto crítico-reflexivo da vivência deste 

concluinte do curso de jornalismo cultivado no convívio produtivo, amigo e científico junto 

aos colegas do grupo de pesquisa Processocom15. Percorre caminhos que, conforme dois 

autores de referência do grupo, Bonin e Maldonado, pensam a produção de uma pesquisa 

através de sua complexidade e que, justamente por isso, necessita uma abordagem que a 

aproxime o máximo possível da diversidade de saberes envolvidos, resultando numa 

constante reconfiguração da problemática durante a processualidade da investigação. Partindo 

do projeto de pesquisa ainda em fase inicial, fase descrita no capítulo que trata de delimitação 

do tema16, o primeiro procedimento realizado foi a busca de contextualizações sobre a 

problemática das drogas, a fim de realizar uma “imersão inventiva” que Maldonado (2011b, 

p. 282) explica ser resultado de “exploração, aproximação, reconhecimento, observação 

sistemática [...] busca de caminhos de reflexão, análise e sistematização dos elementos do 

contexto para compreender o nosso problema/objeto de investigação.” 

A aproximação mais criteriosa com a diversidade encontrada a respeito do tema das 

drogas é necessária a fim de ir-se além dos sensos comuns que se propagam com facilidade 

nas falas do dia a dia, normalmente ideias simplistas replicadas pelos ambientes simbólicos 

da mídia e da internet. Não se compreenda neste movimento apenas uma busca pela 

erudição como um fim ou o exercício de revisão bibliográfica, e sim como a busca pelo 

esgotamento exequível de possibilidades reflexivas. Dialoga-se com o fato de que a 

consciência popular do problema, conforme Mills (2009, p.35), “deve ser cuidadosamente 

levada em conta” e de que o próprio alcance desta realidade popular depende de um 

conhecimento mais denso da problemática, devido aos tabus e pânicos sociais envolvidos na 

questão. Para isso, realizou-se a pesquisa exploratória, que conforme Bonin (2011, p. 39) 

                                                            
15 Cf. capítulo 2, onde se fala da contribuição da iniciação científica na composição deste trabalho. 
16 Cf. capítulo 2.2 
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"implica um movimento de aproximação ao fenômeno concreto a ser investigado buscando 

perceber seus contornos, suas especificidades, suas singularidades." Este procedimento 

levou a um primeiro contato com muitos textos científicos, artigos e livros que têm como 

temática as drogas, o que acarretou reconfigurações do problema-objeto, de acordo com 

abordagens que vinham sendo descobertas. 

Alguns repositórios especializados na questão foram utilizados como porta de entrada 

de leituras científicas sobre a temática das drogas ilícitas. O NEIP17 foi o primeiro local 

pesquisado. O sítio traz diversos textos, teses e livros em formato e-book tratando da temática 

com uma abordagem declaradamente oposta ao regime proibicionista. Outro sítio que serviu 

de acesso a produção científica foi o do GIESP18, onde se encontram abordagens mais 

voltadas às perspectivas sócio-antropológicas sobre o consumo de psicoativos. Os repositórios 

digitais da SCIELO e da Intercom, bem como o banco de teses e a biblioteca da Unisinos 

completam a lista dos locais acessados durante a pesquisa exploratória – uma busca que, ao 

mesmo tempo, configurou-se como parte do procedimento de pesquisa da pesquisa 

incentivado por Bonin (2011, p. 34), já que estava atenta também a trabalhos e pesquisas na 

área da comunicação sobre drogas, violência e segregação social. 

Como já identificado19, é pouca a incidência de trabalhos que focam na midiatização 

da problemática das drogas, ao passo da existência de uma vastidão de trabalhos de outras 

áreas sobre o tema. Isso demonstra a pertinência da opção transmetodológica, devido à 

consistência dos conhecimentos plurais e interdisciplinares que vão constituir os elementos de 

suporte à análise comunicacional. As abordagens mais frequentes no material encontrado em 

pesquisas de outras áreas apresentam temáticas como: saúde, violência, direito e criminologia, 

sócio-histórica, cultural e cosmológica. A maioria destas possui como característica um olhar 

crítico ao proibicionismo, às formas atuais de encarar os usos das diversas substâncias e aos 

limites entre direito, dever e uso do corpo na sociedade ocidental.  

                                                            
17 NEIP – Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos. É um núcleo de pesquisas sobre 
substâncias psicoativas que reúne estudiosos da área de Ciências Humanas, vinculados a diversas 
instituições, para promover uma reflexão conjunta sobre o tema. Disponível em: 
<http://www.neip.info/index.php> Acesso em: 20 ago. 2012. 
18 GIESP - Grupo Interdisciplinar de Estudo sobre Substâncias Psicoativas.Formado por pesquisadores, 
professores e estudantes de diferentes áreas das Ciências Humanas e da Saúde, com o objetivo comum de 
promover pesquisas e levantar discussões sobre as variadas questões que envolvem o fenômeno do uso de 
substâncias psicoativas. Desde 2005 está inserido no Diretório de Grupos do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), certificado pela Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) e liderado pelo pesquisador Edward MacRae. Disponível em: <http://www.giesp.ffch.ufba.br/>. 
Acesso em: 20 ago. 2012. 
19 Cf. Capítulo 2.3.2, sobre justificativas da realização deste trabalho. 
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Ainda na pesquisa exploratória, compreendeu-se como necessário acessar relatórios 

oficiais e pesquisas estatísticas realizadas por órgãos e instituições ligadas a governos, tanto 

sobre o consumo de substâncias psicoativas em si quanto sobre derivações (saúde, 

segurança, etc.). Dados oficiais levantados por instituições responsáveis por promover a 

saúde e a segurança de sua população, bem como legislar e executar políticas de prevenção, 

cuidados e repressão, são por demais importantes para ficarem de fora de uma investigação 

que procura identificar como figuram os diversos atores sociais nas entrelinhas da produção 

midiática sobre a problemática das drogas. Assim, foram observados os sítios de internet 

de: Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Observatório 

Interamericano sobre Drogas (OID), Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), 

Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID) e Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID). 

Com o evoluir das pesquisas, não demorou muito para que a bibliografia se tornasse 

vasta. O processo levou a uma necessária delimitação do material que passaria a compor as 

referências deste trabalho, tendo em vista a multifacetada diversidade de saberes. Tal 

delimitação aconteceu durante os encontros com o orientador, onde os materiais 

encontrados eram criativamente debatidos e escolhidos. Esse exercício levou a um 

consequente amadurecimento dos objetivos e das perguntas geradoras propostas no início 

do processo. De forma exequível, compreendeu-se a necessidade de considerar diversos 

aspectos sócio-culturais na construção de um capítulo de contextualizações – no plural 

mesmo – visando a constituição de uma base forte que pudesse sustentar as reflexões e 

críticas a respeito da produção midiática em confronto com os procedimentos teóricos 

adotados. Procedimento de acordo com Araújo (2000, p. 122), para quem “o discurso 

depende das redes de memória e das suas condições históricas”, e “cada ato discursivo é 

único e desestabiliza em certa medida tais coerções.” 

 Três focos foram escolhidos para compor o contexto do trabalho: cultural e sócio-

político a nível internacional em períodos diferentes da história da humanidade, a fim de 

trazer a luz do debate formas variadas da relação da humanidade com seu meio ambiente, 

e como tais recursos acabam sendo utilizados como ferramenta política; atual contexto 

nacional nos seus aspectos jurídico, moral e propositivo; e os silêncios e marginalidades 

presentes em mídias não convencionais, na busca por discursos que abordem as drogas de 

formas alternativas. 

Avançando, iniciou-se então um retorno a conhecimentos críticos e analíticos do 

campo da ciência das comunicações, ao mesmo tempo em que foi realizada a 
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sistematização do material empírico selecionado. Este caminho duplo configura-se como a 

práxis desta investigação, valorizando o cruzamento entre teórica e prática com o olhar 

atento e sensível para esta etapa que se apresentou como definidora dos parâmetros e 

métodos de observação das notícias. 

Numa etapa mais inicial, este trabalho tinha a proposta de observar preconceitos e 

intolerâncias no discurso dos jornais sobre o uso e os usuários de substâncias psicoativas. 

Com o início do levantamento do material que viria a compor o corpus desta pesquisa, o 

objetivo foi sofrendo adequações compreendidas como relevantes. A ideia inicial de realizar a 

análise dos discursos e verificar os aspectos ideológicos se mantém. Porém, para além de 

focar exclusivamente na produção de preconceito e intolerância, ainda observam-se as formas 

com que este poder aparece – num movimento mais crítico. Este momento também é 

responsável pela percepção da relevância em olhar atentamente às práticas jornalísticas e às 

noções de acontecimento, tendo em vista que o corpus é composto de três eventos-chave 

diferentes, com desenrolares diferentes. 

Os três eventos-chave – Operação cracolândia, Marchas da Maconha e 

Descriminalização em comissão do Senado – são critérios para a escolha do período da 

análise dos jornais Zero Hora, Diário Gaúcho e Folha de São Paulo. A sistematização, porém, 

foi realizada por evento-chave e não por jornal. Foram selecionadas para análise todas as 

notícias, reportagens, cartas de leitores, editoriais, colunas, charges, fotografias e demais 

referências a qualquer droga ilícita. Referências que falavam sobre cigarro ou álcool, 

remédios e outros produtos que possam ser classificados como droga só foram selecionados 

quando traziam a palavra “droga” em seu texto. Notícias e outros que se referem a conceitos 

relacionados diretamente ao tema das drogas, como referências ao narcotráfico, também 

foram selecionadas. Foram observados os cadernos principais das publicações selecionadas, 

excluindo-se os cadernos de cultura, esporte, saúde e outras segmentações oferecidas.  

Para fins de organização e para facilitar a análise do material, utiliza-se do método de 

codificar as diferentes áreas que são consideradas no corpus desta pesquisa, que passam a ser 

chamadas de “texto”. O Anexo A contém imagens das páginas completas que fazem 

referências à temática, bem como a capa de todos os dias que compõem o corpus. No Anexo 

A, cada espaço de interesse (texto) foi circulado por uma linha vermelha e recebeu um código 

que informa a publicação que se encontra, a qual evento-chave20 pertence e número 

identificador em ordem de aparição. Exemplificando, o quarto texto da Zero Hora no período 

                                                            
20 Cf. Capítulo 2.2, onde o Quadro 1 sistematiza os eventos-chave atribuindo-lhes letras de distinção. 
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Operação cracolândia (ZH-A-04) é uma notícia sobre a execução de um homem a tiros em 

Porto Alegre, que cumpria pena por tráfico e estava foragido. Mesmo não se tratando de uma 

informação sobre o evento-chave em questão, a notícia faz parte do corpus, pois fala de uma 

questão ligada à problemática das drogas. 

 

2.5 Reflexões teóricas para pensar a produção de sentidos da midiatização das drogas 

ilícitas 

 

No que compete aos conhecimentos do campo da comunicação de sustentação 

teórica desta pesquisa, a concepção metodológica e as escolhas adotadas no seu processo 

inspiram tomar como ponto de partida o pensamento crítico aos processos de 

continuidades e rupturas ideológicas dos discursos e acontecimentos midiáticos. Porém, 

não pelo seu viés positivista, procurando uma interpretação exaustiva que carregue uma 

espécie de verdade absoluta, mas em diálogo com Verón (2004, p. 161), admitindo que 

“analisado na produção, um discurso desenha um campo de efeitos possíveis e não um 

efeito, necessário e inevitável.” Afirmando isso, valoriza-se a grande contribuição de um 

possível estudo de recepção sobre o tema. Porém, este trabalho se atém às construções e 

poderes identificados no produto, o jornal. 

Refletir sobre algumas particularidades do campo da comunicação é fundamental 

para a constituição argumentativa. Um dos aspectos importantes a ser considerado na 

realidade dessa investigação é a observação das especificidades produtivas da profissão 

através dos diferentes gêneros e formatos do produto. Tal observação é realizada em 

diálogo com Dias (1998, p. 3), que compreende o gênero não nos moldes duros do 

positivismo, mas em seu “caráter mutável, por ser um instrumento de diálogo entre 

produtor e receptor. Na medida em que o diálogo avança, as formas de apresentação vão 

mudando. Trata-se de uma realidade dinâmica.” Dessa forma, para fins de apreensão das 

marcas estratégicas da produção jornalística, os textos que compõem o corpus serão 

classificados quanto aos gêneros jornalísticos informativo, interpretativo, opinativo, 

diversional e utilitário, e quanto aos diversos formatos identificados, em diálogo com 

Mello (apud DIAS, 1998, p. 4). 

Traquina (2004, p. 27) compreende o campo jornalístico como um jogo entre 

responsabilidade social e mercado, composto por dois polos: o ideológico, “um serviço 

público que fornece cidadãos com a informação de que precisam para votar e participar na 

democracia e age como guardião que defende os cidadãos dos eventuais abusos de poder”; e 
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o econômico, onde imperam os valores de mercado e produção. Este último, porém, não 

figura entre valores e objetivos proclamados publicamente pelas empresas de comunicação 

– a exemplo das constantes falas de isenção e objetividade defendidas. Segundo as empresas 

de comunicação e de acordo com os códigos éticos da profissão, a produção jornalística 

deveria ser promotora da cidadania e igualdade. A crítica teórica aqui questiona a 

objetividade e a imparcialidade da produção dos meios de comunicação, dialogando com 

Baccega (1998), que em seu capítulo dedicado às mediações e constituição do sentido, cita 

o conceito de fetiche de Karl Marx, trabalhado por Jesús Martin-Barbero, que reflete as 

propriedades e qualidade das coisas como um produto social. “É a sociedade que define o 

que é objetivo e o que não é” (MARTÍN-BARBERO apud BACCEGA, 1998, p. 53). 

A objetividade jornalística deve, então, ser compreendida como construção social 

intimamente ligada ao seu tempo, a particularidades produtivas e culturais. A partir deste 

aspecto e dialogando com os polos ideológico e econômico de Traquina (2004), figura 

como fundamental considerar o jornalismo enquanto produto de consumo. Para isso, pode-

se dialogar com Katz (1999), que pensa nas formas de tratamento aos acontecimentos pela 

mídia e os diferentes valores atribuídos ao fato, conforme os elementos dramáticos que 

apresentam. Nas especulações do autor sobre transmissão televisiva de acontecimentos, 

ele compreende que a cobertura jornalística “torna os próprios acontecimentos não só 

diferentes como também mais importantes” (KATZ, 1999, p. 59). Vale aqui refletir sobre 

a noção de objetividade no tratamento a um fato: se um acontecimento pode vir a ser 

considerado mais importante, pode também vir a ser desconsiderado, ou ter sua 

importância diminuída. Vários são os fatores que atravessam tais escolhas. De acordo com 

as reflexões de Benetti (2010, p. 143), para compreender os diferentes aspectos de uma 

cobertura, pode-se entender a produção jornalística em si como acontecimento, atento ao 

“movimento circular que começa nos interesses de fala institucionalizada do poder e 

retorna a esses mesmos interesses, sempre mediado pelos procedimentos técnicos que 

legitimam a prática discursiva do jornalismo” (BENETTI, 2010, p. 147). 

Pensar na objetividade e nos acontecimentos dentro da problemática das drogas 

ilícitas é um desafio, já que o tema carrega sentidos que estão muito além de sua 

temporalidade factual, o que não permite analisar os fenômenos apenas pelo critério de 

variação. A variação, inclusive, é vista com ressalvas por Benetti (2010), que traz exemplos 

inspiradores para esta investigação: 
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A perversidade dessa lógica [variação], que contra qualquer argumento plausível 
mantém-se como estruturante do discurso jornalístico, é que grandes fenômenos 
sociais, cujo interesse público não poderia ser questionado sem constrangimento, 
geralmente não têm lugar no jornalismo porque se estabeleceram, historicamente, 
como invariantes. São os casos da fome, das desigualdades e das injustiças sociais, 
que contemporaneamente costumam ser percebidas como “parte do sistema”. Dito 
de forma crua, são fatos cinicamente percebidos como ordinários ou comuns e que, 
por isso, não alcançam os requisitos que lhes permitiriam ocupar o estatuto de 
acontecimento jornalístico. (BENETTI, 2010, p.146) 

 

Conforme debatido até aqui, a mensagem é dada pelos meios de comunicação. Porém, 

nem de longe a questão das drogas pode ser considerada simples. Não se pode afirmar, 

também, que o discurso midiático manipula o pensamento do cidadão sobre as drogas. Nesse 

sentido, faz-se necessário superar compreensões do público ou receptor como agente passivo 

em um processo de comunicação. Para isso, encontra-se no conceito de campo de efeitos 

possíveis (VERÓN, 2004, p. 83) um forte aproveitamento da sabedoria científica latino-

americana, que nos últimos anos vem desenvolvendo formas inventivas em teorizações 

alternativas, procurando dar conta das transformações deste início de Terceiro Milênio. Para 

Verón, não há linearidade entre o reconhecimento e a produção do discurso. Assim, 

compreende-se o campo de efeito sendo tanto causa como consequência dos símbolos que o 

circulam, numa interação de forças como tabus e liberdades do indivíduo. Martín-Barbero 

(1998) fala da superação da razão dualista através da atenção às inter-relações entre receptores 

e emissores, marcadas por processos de apropriação e ressignificação dos sentidos e de 

atravessamento da sociedade, cultura, política e história no processo de comunicação. Para o 

pensador, com o avanço do processo de midiatização, a comunicação se torna cada vez mais 

um lugar estratégico, configurando uma área de estudos onde é possível observar contradições 

sociais, no que diz configurar a necessidade de um deslocamento de análises “dos meios às 

mediações” (MARTÍN-BARBERO, 1998, p. 257). No caso desta pesquisa, isso pode ser 

pensado como deslocamento da análise de texto jornalístico supostamente objetivo e com 

supostas formas de ação direta no público consumidor do produto midiático – num sentido 

mais próximo à teoria hipodérmica – para a análise da produção como um espaço de relação 

entre poder e ideologias dos diferentes atores sociais – numa linha mais próxima aos estudos 

culturais e da semiótica de linha francesa. Tais ferramentas de análise midiática, que 

compreendem a cultura no processo de compreensão e transformação dos sentidos, não serão 

problematizadas aqui. Suas marcas operativas estarão presentes através de conceitos e teorias 

de autores convidados à reflexão no processo investigativo, dialogando com as implicações do 

signo pensadas na análise do discurso propostas por Baccega (1998): 
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Ocorre que o signo é compreendido através de uma cadeia de signos, ou seja, não 
voltamos a todo o momento à ‘coisa’ representada. Interpretamos a partir de outros 
signos que a sociedade nos possibilitou; em cada signo dessa cadeia se manifestam 
os valores da sociedade, de classe social. Assim se forma a consciência. 
(BACCEGA, 1998, p. 84) 

 

Ainda refletindo a dimensão semiótica, dialoga-se com Henn (2009), para quem o 

acontecimento produz descontinuidade, porém é percebido no fluxo de uma continuidade, 

através de sua estrutura narrativa. Para o autor, “pensar o acontecimento já midiaticamente 

traduzido ou mesmo instituído exige foco na complexidade exponencialmente aumentada 

do processo” (HENN, 2009), afirmação que leva a uma reflexão quanto ao processo 

produtivo e os diversos entrelaçamentos sociais midiatizados da problemática. A narrativa 

é lugar de produção de conhecimento, concepção que para Resende (2009, p. 36) 

“significa dar ênfase à ideia de jornalismo como atividade própria de um espaço dinâmico 

em que se articulam estratégias de poder e como parte de um processo no qual 

representações e mediações são indissociáveis.” 

Em atenção ao avançado atual estágio de midiatização do conhecimento sobre o 

mundo e da realidade social, dialoga-se com Maldonado (2011b), para quem o processo de 

midiatização da vida não é estático e sim um constante desenvolvimento. Com mais de 200 

anos de incrementos técnicos e das linguagens que ampliam as instâncias midiáticas na vida 

diária do cidadão ocidental, culminando na presente era da internet, é válido pensar nas 

continuidades e nas rupturas do que é considerado como verdade no desenvolvimento da 

história. Voltar-se ao discurso, neste caso, não é abordar produções individuais das notícias, 

páginas ou do próprio jornal em questão, mas conforme Baccega (1998, p. 17), é observar “o 

processo de produção do sistema de regras e convenções que preside essa produção 

individual, ou seja, a natureza histórico-social desse processo.”  

Baseado nesse processo teórico-reflexivo e levando em conta as especificidades desta 

pesquisa, compreende-se pertinente atravessar conceitos e problematizações de duas vertentes 

dos estudos em comunicação, durante a análise interpretativa do corpus: produção do 

acontecimento e análise dos discursos. A vertente do acontecimento mostra-se útil pelo fato 

do material empírico estar separado em três períodos diferentes, distintos no evento gerador. 

A atenção se volta também à midiatização de outros acontecimentos que venham a ser 

abordados durante o período analisado, tendo como foco a observação de rupturas e 

continuidades. Observa-se este aspecto aplicando o que Foucault chama de regra de 

“exterioridade”, com a qual não se pensaria num núcleo interior e escondido do discurso, mas 

“a partir do próprio discurso, de sua aparição e de sua regularidade, passar às suas condições 
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externas de possibilidade, àquilo que dá lugar à série aleatória desses acontecimentos e fixa 

suas fronteiras” (FOUCAULT, 2011, p. 53). 

Compartilhando da ideia de Berger e Tavares, de que “não é possível pensar o 

acontecimento e suas afetações sem se refletir sobre o processo de mediação no qual ele está 

inserido”, propõe-se então a reflexão da aparição, da regularidade e das condições externas de 

possibilidade do discurso – da observação das rupturas e das continuidades – tendo em vista 

que a “dimensão temporal do acontecimento encontra ecos em perspectivas que associam a 

relação do ‘tempo do acontecimento’ à sua potencialidade em mediar a experiência humana” 

(BERGER e TAVARES, 2010, p. 124). Com isso cria-se um termômetro de tais 

potencialidades com o qual se pode medir os aspectos ideológicos do acontecimento através 

da comparação entre a diversidade de sabedorias, cosmovisões e formas de se relacionar com 

substâncias psicoativas, e a produção jornalística vista a partir dos fatores de noticiabilidade 

apontados por Berger e Tavares (2010, p. 128): previsibilidade/imprevisibilidade, repercussão 

junto ao leitor, comunicabilidade e atualidade. 

Esse deslocamento permite compreender também o que Foucault (2011, p. 58) chama 

de “acontecimento discursivo”, que “consiste em tratar, não das representações que pode 

haver por trás dos discursos, mas dos discursos como séries regulares e distintas de 

acontecimentos”. Não se compreenda, porém, que o discurso é considerado uma força menor 

da análise proposta. É importante realizar a observação atenta do acontecimento somada à 

possibilidade de verificar os diferentes poderes midiatizados e também os níveis de 

diversidades extra-comunicacionais presentes no discurso jornalístico em questão. A análise 

do discurso, a fim de observar a ideologia e os símbolos que circulam o campo de efeitos, 

proporciona ferramentas para avaliação qualitativa dos atores sociais midiatizados, além de 

permitir ponderar os silêncios, o que não é dito, os descartes, as vozes que são ignoradas ou 

marginalizadas, aspectos que, segundo Benetti (2010, p. 162), “terminam por estabelecer, 

indiretamente, um suposto consenso social” que age no âmbito dos efeitos. 

Pensar os acontecimentos midiáticos no seu processo discursivo exige estratégias 

claras e explícitas. O viés transmetodológico implica alinhamentos, cruzamentos e 

atravessamentos teóricos para pensar o problema-objeto. A análise do discurso é inspirada em 

duas propostas metodológicas, com o fim de identificar as várias nuances dos textos 

analisados. Dialoga-se com Verón (2004, p.217), que fala do dispositivo de enunciação, 

refletindo sobre “o que é dito e as modalidades do dizer.” A contribuição do autor se estende 

ao “contrato de leitura” – os vínculos entre leitor e jornal presentes na enunciação. Porém não 

de forma dura, mas a partir das ideias de campos de efeito de sentido. Ou seja, merece atenção 



 
 
 
 

37 

a relação de trocas simbólicas entre jornal e leitor. Próximo a isso, a segunda proposta 

inspiradora dialoga com as reflexões sobre “heterogeneidade enunciativa” de Araújo (2000, 

p.126), para quem os sujeitos se constituem no discurso. Partindo disso, a autora apresenta 

uma classificação para compreender os sujeitos que constituem o discurso: sujeito de 

enunciação, sujeito do enunciado e enunciadores (ARAÚJO, 2000). As duas propostas 

configuram uma análise que compreende duas instâncias do discurso: a primeira será 

chamada de narrador, designando a construção textual que opera falas e conhecimentos dos 

sujeitos e que pode dialogar com o leitor do jornal; a segunda será chamada de sujeito, 

compreendendo os atores sociais presentes, direta ou indiretamente, na construção textual. 

Reafirma-se, em outras palavras, que este trabalho não busca apenas identificar 

forças dominantes do status quo, mas também está atento aos espaços que ideias 

divergentes possam estar conquistando na imprensa tradicional, revelando o movimento 

entre as tensões sociais envolvidas. Martín-Barbero (1998, p. 131) vai na mesma direção 

quando defende que, devido ao fato da classe popular ser sensível aos símbolos 

hegemônicos, o campo simbólico tanto ou mais que a ação direta se converte num “espaço 

precioso para investigar as formas de protesto popular” – no caso desta pesquisa, para 

investigar os protestos da própria temática das drogas, configurados pela relação histórica e 

cultural milenar dos seres humanos com substâncias psicoativas nas suas mais variadas 

utilidades. Dialoga-se também com Baccega (1998, p. 19), para quem o discurso ideológico 

possui duas vias e pode ser compreendido “no sentido quer da manutenção do sistema social 

vigente, com sua ordem constituída, quer da transformação, maior ou menor, desse 

sistema.” Sendo assim, para encontrar pistas que levem à compreensão de subjetividades 

ideológicas das variadas mediações presentes nos textos jornalísticos, de suas diferentes 

intensidades, nuances, aceitações e negações, concebe-se a construção textual jornalística 

sob ótica de Foucault (2011, p. 10), para quem “o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder 

do qual nos queremos apoderar.” Nesta complexa guerra simbólica, soma-se aos conceitos e 

reflexões trabalhadas até o momento, a grande contribuição do “dicionário das ideias não 

feitas”, de Verón (2004, p. 49), onde o autor operacionaliza metodologicamente conceitos que 

permitem tratar dos discursos sociais, ou seja, do ideológico e do poder dos discursos.  

Ao aprofundar o processo de confluência reflexiva, como proposto nas concepções do 

trabalho, outros aspectos teóricos tiveram de ser considerados. Conforme a hipótese levantada 

em relação à natureza crítica da investigação, que nasceu nas etapas de pesquisa da pesquisa e 

pesquisa exploratória e foi gradativamente sendo identificada no manuseio do corpus, foi 
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relevante tratar de alguns conceitos que começaram a ser requisitados na processualidade. Um 

deles, o “pânico moral”, é de contribuição da sociologia. Sua origem é tida como a partir de 

um estudo sobre reações exageradas da mídia e da sociedade em relação a um conflito entre 

duas tribos urbanas inglesas nos anos 1960 – os mods e os rockers. Porém, conforme 

Machado (2004, p. 60), sua origem está muito mais próxima ao tema aqui abordado, pois sua 

primeira utilização teria sido “por Jock Young, que refere um ‘efeito em espiral’ [...] entre os 

media, a opinião pública, os grupos de pressão e os políticos, acerca da preocupação com o 

consumo de drogas”. No artigo, a autora faz uma revisão crítica a respeito dos diferentes usos 

da expressão, identificando desenvolvimentos teóricos e modelos atuais, no qual se observa 

alguns aspectos pertinentes à complexidade do tema aqui investigado, no que diz respeito ao 

pânico moral na contemporaneidade midiatizada. Compreende-se pânico moral não como 

uma ferramenta de elites, mas como uma formação social dramatizada e performativa, que 

serve de instrumento discursivo do cotidiano (MACHADO, 2004, p. 75). Num ambiente de 

conflito – a problemática da droga sendo um conflito constante, por situar-se numa zona de 

divergência de opiniões – e num contexto de diversidade, “criam-se as condições para 

conflitos de valores e interesses entre diferentes grupos sociais que procuram defender os seus 

modos de vida, através de acções e discursos que promovem uma dada visão moral”, onde “os 

media são particularmente importantes como recurso para amplificar e divulgar as suas 

reivindicações, conseguindo a base de suporte necessária para implementar os seus pontos de 

vista” (MACHADO, 2004, p.72). Ao mesmo tempo, considerando os diferentes níveis de 

acesso e valoração das várias fontes identificadas no discurso dos jornais, compreende-se essa 

necessidade de implementar o ponto de vista como estratégia ideológica que tenciona os 

campos de efeito de sentido de um problema, através do que a autora compreende como uma 

das formas de agir do pânico moral, na qual  

 
uma condição, episódio, pessoa ou grupo de pessoas emerge para ser definido como 
uma ameaça aos valores e interesses sociais, a sua natureza é apresentada de uma 
maneira estilizada e estereotípica pelos mass media; barricadas morais são 
fortalecidas […]; peritos socialmente acreditados pronunciam os seus diagnósticos e 
soluções. (COHEN, 1972 apud MACHADO, 2004, p.61) 

 

Também se compreende como necessário refletir sobre noções de preconceito e 

intolerância na linguagem. Num estudo que identificou as diferenças entre os tipos conceituais 

na imprensa brasileira, Leite (2008) apresenta o preconceito como um sentimento que afeta o 

julgamento sobre algo ou alguém de forma silenciosa, sem reflexão ou discussão do contrário, 

decorrente “de incompatibilidades entre a pessoa e o ato que ela executa, ou, ao contrário, entre 
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o ato e a pessoa, incluindo aí o discurso” (LEITE, 2004, p.27). Já intolerância, para a autora, “é 

ruidosa, explícita, porque, necessariamente, se manifesta por um discurso metalinguístico 

calcado em dicotomias, em contrários” (LEITE, 2004, p. 25), sendo originada numa reflexão 

sobre determinada questão onde se configura um “comportamento, uma reação explícita a uma 

ideia ou opinião” (LEITE, 2004, p. 20). Ou seja, enquanto o preconceito parte de um único 

ponto naturalizado, a intolerância parte do conflito advindo de reflexão entre duas ideias opostas 

– verdadeiras ou não – onde a agressão ao ponto contrário passa a ser fundamentada. 

Ainda é relevante relatar que, como parte do processo de construção artesanal e 

reflexiva da investigação, outros conhecimentos foram se tornando necessários. Conforme 

manuseio do corpus, suas particularidades e necessidades metodológicas, percebeu-se a 

impossibilidade de realizar uma análise densa e demorada sobre todos os textos, frases e 

enunciados. A fim de não realizar uma operação abstrata, se encontrou na antropologia o 

método chamado de “observação flutuante”. De origem na etnografia, defendida por 

Pétonnet (2008, p. 99), a observação flutuante permite compreender a cidade como lugar 

de todas as misturas onde é permitido “não mobilizar a atenção sobre um objeto preciso.” 

As circunstâncias encontradas neste trabalho exigem estratégias que deem conta de uma 

observação consistente e aprofundada, às vezes observando mais um aspecto que outros. 

Nesse sentido, atento aos detalhes que a análise vai apresentando no seu percurso 

heurístico, configura-se a observação flutuante, que procura surpreender “os segredos de 

seus ritos” (PÉTONNET, 2008, p. 101). 

Operações, arranjos e rearranjos teórico-metodológicos pensados nesse capítulo e as 

particularidades identificadas no processo de construção dos demais capítulos, juntos, 

inspiram a apropriação dos conhecimentos e análise que seguem. 
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3 AS MÚLTIPLAS CONTEXTUALIZAÇÕES 

 

 
Somos usuários de drogas da América Latina. Somos 

pessoas que foram marginalizadas e discriminadas, 

mortas, prejudicadas sem necessidade, colocadas na 

prisão, descritas como pessoas do mal, estereotipadas 

como perigosas e desnecessárias. Chegou agora a hora 

de erguermos nossas vozes como cidadãos, estabelecer 

nossos direitos e reivindicar o direito de sermos nossos 

próprios porta-vozes 

 

Lanpud - Rede Latino-Americana de Pessoas que Usam Drogas21 

 

 

Este capítulo é dividido em três blocos distintos, três abordagens distintas no que diz 

respeito às drogas: conflitos geopolíticos internacionais e culturas locais; atual contexto da 

problemática na sociedade brasileira sob o prisma dos seus aspectos morais e jurídicos, trazendo 

ao debate algumas das ações que estão sendo tomadas, na prática, por diferentes setores 

envolvidos no tema; e silêncios e marginalidades que ecoam através de produções de mídias 

alternativas ligadas a grupos que observam a problemática desde pontos de vista críticos. 

Contextualizar o problema-objeto nesses diferentes eixos tem por objetivo a busca de um olhar 

plural, a fim de embasar de maneira múltipla e consistente a compreensão das particularidades 

do corpus desta pesquisa nos seus aspectos de discurso e acontecimento. Tal abordagem está de 

acordo com a proposta transmedotológica22 ao manter-se atenta a diferentes aspectos históricos, 

econômicos, culturais e outras esferas do conhecimento humano. 

Grande parte do material aqui reunido foi encontrado e trabalhado durante a pesquisa 

exploratória. É bom relembrar que o universo de contextualizações descoberto sobre o tema 

foi de uma dimensão imensa. Isso já era esperado e, desde o princípio sabia-se da 

impossibilidade e ineficiência de tentar dar conta de uma contextualização homogênea e 

                                                            
21 A LANPUD foi lançada em outubro de 2012, em encontro realizado na UFBA com participação de diversas 
instituições em diálogo com 30 usuários e ex-usuários da Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, Colômbia, México, 
Costa Rica e Brasil, que apresentaram um panorama sobre a política de drogas e a organização de pessoas que 
usam drogas em seus países, na conferência “O Teatro da Guerra às Drogas está situado na América Latina”. 
Disponível em: <http://lanpud.blogspot.com.br>. Acesso em: 25 out. 2012. 
22 Cf. Capítulo 2.1 
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positivista. Compreende-se que problemáticas sociais apresentam suas particularidades 

midiáticas nas mediações e atravessamentos, e não em representações que se propõem 

completas. Logo, a pertinência dos aspectos abordados neste capítulo, em detrimento de 

outros que não constam nestas páginas e reflexões, pode ser explicada ao compreender os 

objetivos desta contextualização. Busca-se configurar um conjunto de conceitos a serem 

utilizados como definições e reflexões de fácil acesso no momento da análise. O trabalho é 

realizado de modo a revelar a maior diversidade de contornos e especificidades encontrados 

no processo, de acordo com os objetivos da pesquisa. Dialoga-se com Bonin (2011, p. 39), 

que valoriza criticamente as qualidades e abrangências da pesquisa exploratória. Para a 

autora, são relevantes atitudes científicas como “planejamento, construção e realização de 

sucessivas aproximações ao concreto empírico a partir de várias angulações possíveis que 

interessam ao problema-objeto em construção”. Com isso, cria-se a “contextura” particular da 

investigação, que Maldonado (2011b, p. 282) diz ser fruto da definição das “relações do 

objeto de investigação com o conjunto da realidade(s) na qual está inserido”, que permite 

“conhecer a ligação, o encadeamento, as inter-relações, os (entre) tecidos e os enredos do 

nosso problema-objeto, e deste com o mundo”. 

 

3.1 Uma visão histórica e cultural dos estados alterados de consciência 

 

Pensar no aspecto histórico do uso de substâncias psicoativas é fazer um mergulho na 

complexa relação do ser humano com seu meio ambiente e meio social, tendo como limite o 

horizonte de conhecimentos atuais. Observar esta relação humanidade/natureza revela elipses, 

idas e vindas, evoluções, devoluções e revoluções espalhadas em diversas sociedades e 

diferentes períodos históricos. Vargas (2008, p. 41)23, ao tratar da temática das drogas sob tal 

pressuposto, afirma que a história “se desenvolve em ziguezague e que frequentemente 

ramifica de modo imprevisto ou se interrompe de modo inesperado, enquanto cruza ou se 

                                                            
23 Eduardo Viana Vargas possui graduação em Ciências Sociais com área de concentração em Antropologia pela 
Universidade de Campinas (1986), mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (1992) e doutorado em Ciências Humanas: Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (2001). Realizou pós-doutorado no Centre de Sociologie de l’Innovation da École des Mines de Paris em 
2005/2006. É professor adjunto IV de Antropologia na FAFICH, UFMG, onde coordena o Laboratório de 
Antropologia do Corpo e da Saúde. Foi editor da revista Teoria e Sociedade e é membro do comitê editorial das 
revistas Teoria e Sociedade, Devires (Cinema e Humanidades) e Três Pontos. É autor de Antes Tarde do que 
nunca: Gabriel Tarde e a emergência das ciências sociais (Contra Capa, 2000) e organizador de Gabriel Tarde 
Monadologia e Sociologia e outros ensaios (Cosac Naify, 2007), tendo publicado ainda vários artigos sobre uso 
de drogas lícitas e ilícitas, tema de sua tese de doutoramento. Suas áreas de atuação dentro da antropologia 
envolvem Teoria Antropológica, Antropologia Simétrica, Antropologia do Corpo e da Saúde, Antropologia 
Política e Antropologia Visual. (Informação do Lattes. Acesso em: 15 ago. 2012) 
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depara com elementos estranhos e planos diferentes”. Levando em consideração tal aspecto, 

bem como a gigantesca diversidade de contextos, fontes e linhas de raciocínio, procura-se 

obter uma percepção da diversidade, mais do que traçar a história completa e fechada de uma 

ou mais substâncias, culturas ou problemáticas. 

Voltar o olhar ao passado pode ser um exercício de rompimento da ideia de droga 

difundida na contemporaneidade – como uma substância vista somente como algo 

prejudicial à saúde física, psicológica ou social. De início, esse olhar histórico demonstra 

a clara indefinição entre conceitos que, hoje em dia, apresentam-se com frequência como 

definidos e inquestionáveis – sutilezas diferenciam conceitos de droga, ritual, alimento, 

veneno e remédio. É fundamental pensar sobre esse processo de naturalização de 

conceitos e definições, sobre a certeza aparente na diferenciação entre o que é uma droga 

e o que é um alimento, por exemplo. Dialoga-se com o professor Henrique Carneiro 

(2002, p 116)24, para quem tal diferença é logo abalada “ao examinarmos a natureza 

precisa do álcool, do açúcar, do chocolate, do café e de outras substâncias de presença 

ubíqua no cotidiano dos povos no final do século XX.”  

Para seguir na reflexão dos aspectos históricos e da sutil fronteira entre os conceitos 

tidos como certezas na contemporaneidade, pode-se refletir junto a Escohotado (2007). O 

historiador se atém aos diferentes períodos do desenvolvimento da medicina e seus debates 

divergentes sobre origem da ciência, se empírica ou ligada a ritos e magia. Para ele  

 
a revisão dos dados etnológicos e culturais foram tornando cada vez mais 
precária esta construção de uma medicina pura, que se desdobra lenta mas 
autônoma em relação aos ritos e encantamentos. Em meados do século, este 
esquema começou a ser considerado uma "falácia sanitária" porque, apesar de 
que terapeutas arcaicos dispunham de métodos objetivamente eficazes, seu 
fundamento não era racional, e sim mágico. De fato, até a medicina mais 
empírica aparece sempre ligada a magias na antiguidade, e até mesmo durante o 
século IV a.C. - plena expansão do racionalismo grego - Platão diz a Sócrates 
que o pharmakon devolverá a saúde se ao usá-lo for pronunciada a magia 
oportuna. (ESCOHOTADO, 2007, p. 35)25 

 
                                                            
24 Henrique Soares Carneiro possui mestrado e doutorado em História Social pela Faculdade de Filosofia Letras 
e Ciências Humanas (1997). É professor de História Moderna da Universidade de São Paulo. Foi professor de 
História do Brasil República, na Universidade Federal de Ouro Preto. Tem experiência na área de História, onde 
leciona e desenvolve pesquisas em História da Alimentação, das Bebidas e das Drogas. (Informação do Lattes. 
Acesso em: 15 ago. 2012) 
25 Do original: (...) “el examen de los datos etnológicos y culturales ha ido haciendo más y más precaria esta 
construcción de una pura medicina que se despliega lenta pero autónoma en relación con los ritos y 
encantamientos. Hacia mediados de siglo dicho esquema empezó a considerarse una «falacia sanitaria», pues si 
bien los terapeutas arcaicos pudieron disponer de métodos objetivamente eficaces su fundamento no era 
racional, sino mágico. En efecto, hasta la medicina más empírica aparece siempre ligada a ensalmos en la 
Antigüedad, y todavía durante el siglo IV a. C. — en plena expansión del racionalismo griego — Platón hace 
decir a Sócrates que el phármakon devolverá la salud si al usarlo se pronuncia el ensalmo oportuno.” 
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É de fundamental importância compreender o histórico milenar dos psicoativos, que se 

confunde nos termos mágico-divino-religioso do uso de substâncias que alteram psíquica ou 

fisicamente o organismo. Porém, não é necessário recorrer ao passado. Na atualidade, existem 

diversos rituais religiosos e místicos que usam de tal artifício para alcançar diferentes formas de 

relação com o divino – a exemplo da ayahuasca e da Jurema-Preta em religiões como União 

Vegetal, Santo Daime e tribos amazônicas; de tabaco e álcool por praticantes de Umbanda; e da 

cannabis no rastafarismo. Além disso, muitas das tradições religiosas contemporâneas que não 

mantêm o hábito derivam suas práticas de rituais realizados sob efeito psicoativo – 

proporcionado pelo uso de plantas, fungos ou preparações líquidas destes, seja em rituais de 

cura ou em cerimônias e celebrações. Como exemplo, o hinduísmo atualmente não tem o 

consumo da erva como prática religiosa, mas possui cultos ao cânhamo em sua tradição. Data 

do Século XV a.C., no livro sagrado dos Vedas, que a preparação líquida da planta era a bebida 

preferida da divindade Indra. Segundo a escritura, o cânhamo era considerado uma substância 

que proporcionava saúde e deleite potencializados. Da mesma forma, o uso da cannabis foi 

rapidamente aceito e difundido pelo budismo antigo, pois seu uso era considerado um veículo 

auxiliar para a prática da meditação (ESCOHOTADO, 2007, p.91-92). 

Regressando um pouco mais na história, é possível encontrar registros laicos que 

datam de três mil anos antes da era cristã, em tábuas cuneiformes descobertas na antiga 

cidade de Uruk, que associam a papoula a significados como “júbilo” e “gozo”. Também 

da civilização Suméria, documentos recomendavam cerveja a mulheres em período de 

amamentação – retornando aqui ao debate da fragilidade do atual conceito de droga. 

Dessa antiga sociedade, também são conhecidos alguns registros de punições e restrições 

relacionadas a psicoativos, como o trecho do Código de Hamurabi que prevê pena de 

morte a quem adultere o vinho, ou condenação à fogueira à sacerdotisa que colocasse os 

pés numa taberna (ESCOHOTADO, 2007, p. 73-74). 

Pensando no caráter histórico das diversas restrições ao consumo de psicoativos, 

observa-se nos casos mais recentes que os motivos normalmente estão para além do que está 

escrito na legislação. É o caso do início do cerco à maconha no Brasil que, conforme 

Veríssimo (2010, p. 334), foi um “processo marcado pela identificação da cannabis com as 

camadas mais empobrecidas e estigmatizadas da sociedade.” O autor diversifica o debate 

citando Carneiro, que fala da proibição de substâncias venosas, no artigo 159 do Código Penal 

brasileiro de 1890, após a proclamação da república. O trecho diz: “mesmo sem menção 

expressa à planta, o cerco policial à maconha virou atribuição da Inspetoria de Entorpecentes, 
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Tóxicos e Mistificação – à mesma que combatia a umbanda, o espiritismo e o curandeirismo” 

(CARNEIRO apud VERÍSSIMO, 2010, p. 335). 

Nesta perspectiva de descobrimento, no tatear e na busca pela compreensão de olhares 

e diversidades configurados no processo sócio-histórico, a contextualização segue, agora 

focando períodos específicos. O olhar crítico persegue fragilidades e questionamentos dos 

motivos alegados na atual política de proibição de determinadas substâncias, trazendo a tona 

interesses talvez não tão conhecidos a respeito da questão, a fim de ampliar a qualidade 

interpretativa do corpus desta pesquisa. 

 

3.1.1 O século XX e as Nações Unidas por um mundo sem drogas 

 

É de largo conhecimento, na literatura sobre drogas, que o século XX foi o período 

histórico que viu nascer o plano global de “livrar o mundo das drogas”. Voltar a atenção para 

o fenômeno neste período é relevante para a apreensão de nuances e conceitos que 

configuram os atuais níveis de complexidade no que diz respeito a aspectos comerciais, de 

consumo e político, tendo em vista a afirmação de Carneiro (2002): 

 
O século XX foi o momento em que esse consumo alcançou a sua maior extensão 
mercantil, por um lado, e o maior proibicionismo oficial, por outro. Embora sempre 
tenham existido, em todas as sociedades, mecanismos de regulamentação social do 
consumo das drogas, até o início do século XX não existia o proibicionismo legal e 
institucional internacional. (CARNEIRO, 2002, p. 115) 

 

Fala-se, de comum acordo, que no referido período teve início a Guerra Contra as 

Drogas (CARNEIRO, 2002; ESCOHOTADO, 2007; LABROUSSE, 2010; MACRAE, 

1997). De fato, foi o período de nascimento da ideologia em escala mundial de “combate” a 

algumas substâncias que seriam consideradas ilícitas. São marcos desse período as 

conferências de Xangai, em 1909, e de Haia, em 1912. Tal ideologia vai adquirindo 

aceitação política internacional no desenrolar dos processos de “aperfeiçoamento”, que 

culminam na sua unificação no âmbito da ONU em 1945, o nascimento do proibicionismo 

em escala mundial, conforme Rodrigues26 (2008, p. 98). Em seguida, no ano de 1946, a 

ONU estabeleceu a Comissão de Narcóticos (CND)27 como o órgão central das Nações 

                                                            
26 Thiago Rodrigues, doutor em Relações Internacionais pela PUC-SP, publicou Política e drogas nas Américas 
(Educ/FAPESP, 2004) e Narcotráfico, uma guerra na guerra (Desatino, 2003). Organizou, entre outros, A ONU 
no século XXI: perspectivas (Desatino, FASM, 2006) e Olhares ao leste: o desafio da Ásia nas relações 
internacionais (Desatino, FASM, 2005).  
27 Commission on Narcotic Drugs - CND 
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Unidas para políticas relacionadas a drogas. Este órgão está vinculado ao Escritório das 

Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), e é o responsável por monitorar a 

implementação das três convenções existentes sobre substâncias ilícitas. São elas: 

Convenção Única sobre Entorpecentes (1961), emendada pelo protocolo de 1972; 

Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas (1971); Convenção Contra o Tráfico Ilícito de 

Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (1988).28 

Com o passar dos anos, a política proibicionista foi ganhando forças, com constantes 

intervenções militares que chegam ao ponto de caracterizar uma guerra neo-colonial. Carneiro 

(2002) assim defende e exemplifica o panorama militar-industrial citando o Plano Colômbia, 

intervenção político-militar estadunidense que demonstra os níveis complexos da 

problemática. Ainda segundo o autor, a 

 
situação acentuou-se a partir dos anos 70, quando Nixon lançou a guerra contra as 
drogas, atingiu graus extremos nos anos 80 e 90, na entrada ao terceiro milênio parece 
tornar-se ainda mais grave. Diversos aspectos da degeneração da situação social 
relacionam-se direta ou indiretamente ao estatuto do comércio de drogas na sociedade 
contemporânea: aumento da violência urbana, do número de encarcerados e das forças 
militares envolvidas com as drogas. (CAREIRO, 2002, p. 115) 

 

Porém, ao passo da existência de um forte proibicionismo e do tratamento militar e 

policialesco da questão, o consumo não diminuiu, as estruturas de produção e venda 

tornaram-se mais complexas e, sendo monopólio da ilegalidade, passou a gerar criminalidade 

e corrupção. O próprio Relatório Mundial sobre Drogas 2009 reflete sobre a situação, 

trazendo informações importantes, que demonstram uma incipiente mudança de 

posicionamento quanto à eficácia do proibicionismo vigente. São elas: o mercado de 

maconha, cocaína e opiáceos se mantém estável nos últimos anos e houve um crescimento no 

consumo de substâncias sintéticas; percebe-se discursos que apontam para a 

descriminalização do usuário, que deve ser encarado no âmbito da saúde pública; entidade diz 

que recursos do sistema criminal devem ser focados no crime organizado e nos financiadores 

do tráfico, e não em pequenos traficantes. A contradição, por sua vez, encontra-se na linha 

que segue sendo adotada pela comissão, que neste relatório definiu um prazo de 10 anos para 

ter um progresso consistente no controle de oferta e da demanda de drogas ilícitas29, desta 

forma mantendo o foco na repressão do consumidor final. 

                                                            
28 Estas informações estão detalhadas no sítio do UNODC em português. Disponível em: 
<http://www.unodc.org/southerncone/pt/drogas/index.html>. Acesso: 01 set. 2012 
29 O Relatório Mundial de Drogas, bem como as informações contidas neste parágrafo estão disponíveis no sítio 
do UNODC. 
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3.1.2 Geopolítica, narcotráfico e culturas camponesas 

  

O olhar atento ao processo histórico demonstra serem comuns rupturas e posições 

conflituosas, no que diz respeito a aceitação, incentivo, condenação ou repressão ao consumo 

de algumas substâncias psicoativas, dentro de diferentes sociedades (ESCOHOTADO, 2007; 

LABROUSSE, 2010). Alguns dos grandes processos de transformação social dos últimos 

séculos foram atravessados por conflitos que envolveram interesses políticos e econômicos. 

Nesse sentido, é relevante observar tensões e interesses de ordem geopolítica internacional, no 

sentido de buscar problematizações de ordem sociocultural, poder político, jogo de 

influências, indústria bélica, entre outros.  

O estudo da geopolítica das drogas é recente, é uma disciplina em construção. 

Labrousse (2010, p.18) conta que as primeiras pesquisas desta ordem datam de 1972, em 

trabalhos que, segundo ele, abordam “a utilização das drogas com fins políticos no sudeste da 

Ásia por parte dos serviços secretos das potências coloniais”. Outro movimento que manteve 

a comunidade acadêmica atenta – e é considerado importante nesta pesquisa – foi a escalada 

do tráfico na América Latina, nas décadas de 1980 e 1990, e os interesses políticos presentes 

no favorecimento de alguns grupos envolvidos com produção e distribuição de drogas. Casos 

semelhantes são encontrados em outros locais do mundo, como nos atuais conflitos do 

Oriente Médio e em guerras asiáticas. 

A relação entre os conflitos e as formas obscuras com que se desenvolvem demonstra 

claramente as contradições da proibição de algumas substâncias psicoativas, ao passo de 

outras serem aceitas com naturalidade. É curioso observar o aparato de ilegalidade que se cria 

em tais situações, bem como o aparato militar de combate a essa ilegalidade. A história nos 

mostra a ascensão do narcotráfico apoiada pelo serviço secreto e organismos de estados que 

fazem a linha de frente na guerra às drogas acordada no âmbito das Nações Unidas. 

Problematizar este aspecto não é meramente ilustrativo. Pelo contrário, é grave. É visto pelo 

viés do oportunismo de estado, de comércio, de indústria bélica e poder militar que na outra 

ponta, na vida do cidadão, gera violência e vítimas e leva a um questionamento quanto aos 

verdadeiros motivos de existir esse proibicionismo parcial. 

 

3.1.3 Sudeste Asiático: Guerras do Ópio 

 

Observar os conflitos orientais envolvendo o ópio traz pistas interessantes a esta 

pesquisa, no que trata de articulação geopolítica envolvendo rotas comerciais, monopólio de 
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Estado e manipulação de aspectos culturais de populações de uma região. As duas Guerras do 

Ópio, travadas entre Grã-Bretanha e China no Século XIX, tiveram como grande motivação 

busca por mão de obra barata e mercado consumidor. Ao passo da grande procura ocidental 

por especiarias, o mercado chinês não demonstrava muito interesse por produtos trazidos 

pelos britânicos, gerando déficit comercial para a coroa inglesa. O ópio foi utilizado como 

moeda de troca. Vale citar o contexto histórico anterior: muito antes das rotas marítimas de 

ópio europeias se estruturarem e ligarem o Ocidente aos portos chineses, a papoula já era 

cultivada em grande escala na região. Porém, mantinham-se formas de uso não problemáticas, 

como o culinário, e na forma de extratos. No Bencao Gangmu, livro medicinal chinês de 

1527, já há referências à planta de forma sensata, como cita Escohotado (2007):  

 
antes de chegarem os primeiros carregamentos europeus, o povo tinha uma 
experiência de pelo menos nove séculos com o fármaco. E o critério que então se 
formava entre seus médicos sobre as virtudes da droga era de total sensatez. O 
Manual de Materiais Medicinais (1527) nota que 'cura e acalma, mas como uma 
espada pode matar’, coisas evidentemente certas. (ESCOHOTADO, 2007, p. 408) 30  

 

O conflito que levou grande parte da população chinesa à dependência de ópio e 

rendeu muitas libras esterlinas a interesses europeus origina-se na operação das redes 

comerciais árabes e das rotas de especiarias da Idade Média. Entre 1526 e 1707, durante o 

império dos Mongóis, a lucrativa produção e comercialização da papoula tornou-se 

monopólio do Estado indiano. O monopólio foi herdado pela Companhia Inglesa das Índias 

Orientais, no final do século XVIII, que para aumentar seus benefícios mercantis e reduzir 

seu déficit comercial, promoveu forte apologia ao consumo de ópio na China. Em 1839, a 

situação levou o governo chinês a proibir o comércio da substância, que ameaçava as 

finanças e a saúde pública do país, levando os britânicos a declararem a Primeira Guerra do 

Ópio. Em 1842, com a derrota chinesa, foi assinado o Tratado de Nanquim, onde cinco 

portos chineses foram totalmente abertos e a ilha de Hong Kong foi cedida com 

exclusividade ao Reino Unido. Com a infração do tratado, em 1856, teve início a Segunda 

Guerra do Ópio, esta com a França aliada aos britânicos. O conflito encerrou em 1860, 

novamente com derrota chinesa, resultando na assinatura do tratado de T’ien Tsin, que abriu 

mais ainda portos aos estrangeiros, além de legalizar oficialmente a importação de ópio. 

Devido a altas taxas de impostos, iniciou-se novamente a produção da substância na própria 

                                                            
30 Do original: “antes de arribar los primeros cargamentos europeos el pueblo tenía una experiencia de nueve 
siglos al menos con el fármaco. Y el criterio que entonces se formaban sus médicos sobre las virtudes de la 
droga era de total sensatez. El Manual de las materias medicinales (1527) cuenta que «cura y alivia, pero puede 
matar como un sable», cosas evidentemente ciertas” 
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China, que no início Século XX atinge o apogeu. Neste período, 20% da população chinesa 

(120 milhões de pessoas, na época) encontrava-se na situação de dependência de ópio. 

Ainda hoje, este caso é considerado o de maior intoxicação coletiva da história. 

(LABROUSSE, 2010, p. 33; ESCOHOTADO, 2007, p. 528-531). 

As Guerras do ópio na China demonstram, pela primeira vez na história do 

proibicionismo mundial de substâncias psicoativas, como tais produtos podem articular 

interesses geopolíticos e discursos contraditórios. Percebe-se, por exemplo, como os 

envolvidos em conflitos do tipo se apropriam das culturas locais e dos usos de substâncias 

psicoativas para promover seus interesses. Com o desenrolar das Guerras do Ópio, a 

tradicional produção chinesa de papoula foi quase extinta. Porém, com a retomada da 

produção em território chinês, que passou a suprir novamente seu mercado interno no final do 

Século XIX (com sua papoula mais fraca), a Grã-Bretanha mudou seu discurso, passando a 

condenar o tráfico em grande escala quando para fumo. Escohotado (2007, p. 534) esclarece 

os motivos comerciais: “em 1890 o país produzia 85% de sua demanda interna, e a East India 

Company passou a temer que o antigo importador se convertesse em exportador, arruinando o 

resto de seu mercado asiático.”31 

 

3.1.4 Coca na América do Sul: agricultura camponesa e narcotráfico 

 

Por diversos motivos, analisar com atenção o caso da cocaína é emblemático nesta 

pesquisa. A começar pelo fato de sua produção acontecer praticamente com exclusividade em 

países latino-americanos. Fazer a ligação entre sua produção, culturas locais, poder 

narcotraficante e interesses geopolíticos não é muito difícil. O cloridrato de cocaína, formato 

em pó branco, é extraído, através de processos químicos, da folha da coca. O mesmo alcalóide 

dá origem ao crack, substância que está em pauta nos países latino-americanos, devido ao seu 

uso amplamente difundido nas camadas mais pobres das populações, seu grande poder de 

adição e os problemas sociais ligados à criminalidade. Para ampliar o conhecimento sobre a 

planta e o alcalóide, é válido abordar aspectos como: seu uso recreativo e grandes interesses 

políticos envolvidos no tráfico, mais para o final do século XX; seu uso como medicamento, 

sendo fabricado por grandes laboratórios e vendido nas prateleiras de farmácias no final do 

                                                            
31 Do original: “Para 1890 el país producía el 85 por 100 de su demanda interna, y la East India Company 
empezó a temer que el antiguo importador se convirtiera en exportador, arruinando el resto de su mercado 
asiático.” 
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século XIX e início do século XX; e o uso milenar das folhas de coca por algumas 

civilizações andinas nativas da América do Sul. 

Ao pensar no caráter histórico, verifica-se que o cultivo da coca está intimamente 

ligado à cultura da região e que seu uso sempre aconteceu de forma auto-controlada, sem 

acarretar problemas sociais aos grupos fruidores originais. Labrousse (2010, p. 25) conta 

que “há aproximadamente 5 mil anos esta planta está intimamente ligada à identidade dos 

autóctones dos planaltos andinos. Seus usos alimentar, medicinal e ritual se mantêm hoje 

muito próximos ao que existia na época pré-hispânica.” Soma-se o fato histórico mais 

recente do estímulo ao uso da coca para trabalhadores latino-americanos da mineração, 

pela coroa espanhola extrativista. Escohotado lembra que, no final do século XIX, calcula-

se que cerca de 10 milhões de índios e trabalhadores rurais utilizavam a folha de coca 

como estimulante para realização de trabalhos árduos nas regiões de grande altitude. 

Também que até meados dos anos 1950 não havia restrições internacionais ao seu uso, 

quando então tiveram início, nas Nações Unidas, as conversações para a sua proibição, 

culminando na Convenção Única de 1961 que estipulou um prazo de 25 anos para 

erradicação da mastigação da folha (ESCOHOTADO, 2007, p. 992). A decisão foi tomada 

apesar das controvérsias levantadas por alguns cientistas perante as comissões 

proibicionistas a respeito do alegado poder destrutivo da planta. Esta mudança possui um 

aspecto relevante, que demonstra as continuidades e rupturas ideológicas também no 

campo científico sobre a temática das drogas. 

 
No século XIX e começo do XX, a coca era apoiada incondicionalmente por 
médicos e farmacêuticos, enquanto viajantes e antropólogos desaprovavam, às 
vezes, seu uso, a partir de conceitos etnocêntricos. Ao estabelecer-se a era 
farmacrática, ao contrário, quem desaprova o consumo são os médicos e 
farmacêuticos, enquanto praticamente todos os arqueólogos, botânicos e etnólogos 
denunciam clichês etnocêntricos e o imperialismo ideológico disfarçado nas 
tentativas de proibir semelhante costume. (ESCOHOTADO, 2007, P. 924)32 

 

Verificando tais idas e vindas, merece reflexão o fato de que o proibicionismo da coca 

tenha ganhado força internacional criminalizando usos e costumes milenares e culturais, 

exatamente no momento em que seu uso farmacêutico e recreativo entrava em decadência nas 

cidades, devido à descoberta das anfetaminas. Labrousse estudou o caso. Para o pesquisador, 

                                                            
32 Do original: “en el siglo XIX y a comienzos del XX la coca era apoyada incondicionalmente por médicos y 
farmacéuticos, mientras los viajeros y antropólogos desaprobaban a veces su uso, a partir de conceptos 
etnocéntricos. Al establecerse la era farmacrática, en cambio, quienes desaprueban el consumo son los médicos 
y farmacéuticos, mientras prácticamente todos los arqueólogos, botánicos y etnólogos denuncian los clichés 
etnocéntricos y el imperialismo ideológico disfrazado tras las tentativas de prohibir semejante costumbre.” 
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a indústria farmacêutica gerou o consumo em grande escala de cocaína, que ele denomina 

boom de consumo mundial. No século XIX, a matéria prima utilizada pelas indústrias alemãs 

e holandesas originava-se do Peru e da Bolívia. Logo que as corporações de tais países, 

juntamente com o Japão, conseguiram aclimatar a planta em países asiáticos, aconteceu o 

“primeiro boom” (de consumo), entre 1910 e 1940. Não necessitando mais da produção 

andina, ganha espaço o discurso que legitima a situação citada anteriormente, das restrições 

ao consumo da folha mascada – claros interesses econômicos (LABROUSSE, 2010, p. 25). 

O “segundo boom” dá-se a partir de 1960, com o forte crescimento do consumo de 

cocaína nos Estados Unidos. Desta vez, com o fim da indústria farmacêutica, são os países 

andinos os supridores da substância para o mercado internacional, já na ilegalidade, no que 

logo veio a caracterizar-se como uma grande máfia internacional. Interessante aqui trazer a 

contribuição de Escohotado (2007, p. 985 – 988) na questão do crescimento do consumo de 

cocaína nos Estados Unidos, da qual podemos fazer a ligação entre alguns fatos históricos. As 

forças repressivas dos Estados Unidos, em meados de 1965, passam a se concentrar no 

combate da circulação de cânhamo e de LSD. No contexto histórico, percebe-se no ato uma 

política de criminalização de costumes da contracultura, da psicodelia e do clima de 

esperanças do final dos anos 1960. O esforço concentrado nas “drogas de hippies” favoreceu 

a importação ilegal de cocaína, num comércio feito por particulares. O negócio era rentável e 

em pouco tempo acabou estruturando redes de contrabando que passaram a utilizar de 

artifícios corruptos e violentos para transportar a droga. Este cenário acontece reforçando a 

dicotomia entre a maconha e o LSD, consumidos por pessoas consideradas “desajustados 

sociais”, e a cocaína, consumida por pessoas ricas e ostentadoras do consumismo massivo. 

A demanda em crescimento levou a um forte aumento da produção de folha de coca 

para produção de cocaína no Peru, na Bolívia e na Colômbia. No Peru, com a tomada do 

governo pela ditadura militar, em 1968, houve um desmantelamento do plano de 

desenvolvimento do governo anterior, que encorajava camponeses indígenas a migrarem para 

a floresta amazônica. Isso levou a um aumento das plantações de coca clandestinas. Sem 

incentivo político, os camponeses peruanos foram abandonados aos interesses dos traficantes 

estadunidenses, “que os incitavam a cultivar a coca, cujas superfícies passaram de 1.500 

hectares em 1972 para 20 mil hectares em 1979” (LABROUSSE, 2010, p. 26). A repressão 

constante e a ineficácia dos projetos de desenvolvimento levaram à ligação dos movimentos 

políticos guerrilheiros Sendero Luminoso e Movimento Revolucionário Túpac Amaru com os 

camponeses. A partir desse momento, tais movimentos passaram a tirar seus recursos de 

atividades ligadas ao cultivo da coca para produção de cocaína, articulando redes e mediando 
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agricultores e narcotraficantes. Relata-se que o próprio exército do país se corrompeu ao 

narcotráfico e que, na década de 1990, “quando as guerrilhas foram vencidas, as produções de 

coca peruana já cobriam aproximadamente 120 mil hectares” (LABROUSSE, 2007, p.26). 

Na Bolívia, o Golpe de Estado que levou ao poder o general Hugo Banzer, financiado 

pelos Estados Unidos e pela burguesia rural do país, em 1971, converteu-se em subsídios 

estatais para a agroindústria da coca e da cocaína. Até o final do governo Banzer, em 1978, a 

produção de coca passou de 4 para mais de 10 mil hectares, e seguiu em plena expansão. 

 
A narcoditadura do general Luis García Meza Tejeda (1980-1985), acompanhada 
por uma corrupção desenfreada que prosseguiria nos governos democráticos 
seguintes, provocaram um crescimento ininterrupto das culturas de coca, que 
atingiram 50 mil hectares em meados dos anos 1990. (LABROUSSE, 2007, p. 27) 

 

A resistência dos cocaleros no país e as ações repressivas, implementadas a seguir, 

levaram a uma considerável diminuição das superfícies ilegais de plantação de coca na Bolívia, 

a custo de vida e de prisões de muitos camponeses. A repressão excessiva levou à queda do 

governo Gonzales Sánches de Lozada, em 2003. Com as eleições presidenciais de 2005, que 

elegeram o atual presidente, o líder cocalero Evo Morales, o plano contra as plantações ilegais 

sofreu alterações. Cessa a caça aos agricultores. O excedente de folha de coca para mascar, 

produção permitida transitoriamente por convenções internacionais, que vinha sendo destinado 

para o narcotráfico, passou a ser vendido a consumidores tradicionais do norte da Argentina e 

do norte do Chile. Alternativas como a descocainização, que recebeu doação de 200 milhões de 

dólares do presidente venezuelano Hugo Chavez para a fabricação de refrigerantes, biscoitos e 

creme dental também foram implementadas. Outro ponto importante para controlar a situação 

de uma forma menos prejudicial foi a influência de Evo Morales sobre os cocaleros, dos quais 

era líder e continuou após ser eleito. Porém, devido à política nacionalista adotada pelo governo 

em relação a seus recursos naturais, os Estados Unidos mostram-se hostis e, “para deixar o 

governo boliviano em uma situação difícil, servem-se do pretexto de que a luta de Evo contra as 

drogas é insuficiente” (LABROUSSE, 2010, p. 29), desconsiderando todos os avanços 

alcançados, por motivos políticos e econômicos. Mais uma vez, repete-se a manipulação de 

questões envolvendo drogas por motivos obscuros. 

A Colômbia é o caso mais emblemático dentre os três países observados. Grande 

produtor de maconha para o mercado dos Estados Unidos nos anos 1960, esse comércio entra 

em crise com a concorrência da produção mexicana. A demanda por cocaína faz com que os 

produtores passem a cultivar a coca, ligados aos empresários dos cartéis de Cali e Medellín. 
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Tais organizações, inclusive, possuíam tanto poder que chegavam a investir em especialização 

química de seus integrantes em Universidades, para melhorar a produção da cocaína. No 

território colombiano, de poucos milhares de hectares de plantação de coca no final dos anos 

1970, a produção alcança cerca de 40 mil hectares no início dos anos 1990. “No entanto, essas 

culturas locais estão longe de ser suficientes para produzir as quase 600 toneladas de cocaína 

exportadas a cada ano pela Colômbia” (LABROUSSE, 2010, p. 30). Grande parte da matéria 

prima tinha origem peruana ou boliviana. 

Nos anos 1990, o preço da coca despencou, devido ao relativo sucesso do plano Air 

Bridge Denial, uma operação militar formada por uma cadeia de radares instalados pelos 

Estados Unidos no território peruano e por aviões espiões que forçavam a aterrissagem ou 

abatiam aviões não identificados no território colombiano. O desmantelamento dos cartéis e das 

guerrilhas nos países vizinhos levou o narcotráfico de encontro aos agricultores colombiano e 

investiu-se no plantio, que alcançou 170 mil hectares em 2001 – produtividade agravada pelo 

alto rendimento por metro quadrado, reflexo do alto investimento científico destinado à 

produção e refino da coca. Tal situação favoreceu a expansão de grupos como as Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC - EP, que se aliaram aos 

agricultores. Também favoreceu os paramilitares, que lucram aplicando taxas em diversos 

níveis de produção e distribuição da cocaína. A partir dos anos 2000, os Estados Unidos 

ampliaram sua presença militar na região com o Plano Colômbia. O plano consistia em ajuda 

financeira e militar direta dos Estados Unidos ao governo colombiano, com o objetivo de 

fumigar veneno sobre plantações de maconha e coca. O Plano Colômbia foi interrompido, 

tardiamente, por causar graves problemas ambientais e de saúde à população local, além de 

destruir culturas agrícolas não relacionadas ao narcotráfico (LABROUSSE, 2010, p.31). 

Uma das grandes evidências atuais da região são as FARC – EC. Notícias de 

sequestros, libertações e negociações têm sido frequentes. Sua história exemplifica a 

complexa relação. O grupo de origem marxista não pôde seguir nas objeções quanto à 

gerência das culturas ilícitas e do tráfico nos territórios sob seu controle no final dos anos 

1970. Labrousse (2010, p.144) conta que “muito rapidamente, tiveram de admitir que as 

culturas de coca participavam da estratégia de sobrevivência dos camponeses que formavam 

sua base social.” Hoje, conforme levantamentos do governo colombiano, das 350 toneladas de 

cocaína produzidas no país, cerca de 200 relacionam-se com as FARC – EC. O ministro da 
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Defesa Juan Carlos Pinzón revelou que o lucro do grupo provindo no narcotráfico está entre 

2,4 e 3,5 milhões de dólares por ano e estimou que existam 8.147 guerrilheiros33.  

 

3.1.5 América Central: rota de tráfico, violência e corrupção  

 

A América Central e sua população milenar têm uma relação muito forte com ritos e 

culturas que utilizam os cogumelos da espécie amanita muscaria, como os rituais xamânicos, por 

exemplo. Outras várias plantas são de uso milenar na região, como o cacto peyote – a flora da 

América pré-colombiana sempre foi muito rica em psicoativos. Na região do México e da 

Guatemala, há o registro de esculturas em forma de cogumelos feitas pelas civilizações olmeca, 

maia, tolteca, as mais antigas datando do século X a.C. (ESCOHOTADO, 2007, p. 109). 

A escalada da violência na América Central, porém, nada tem a ver com sua relação 

autóctone com as substâncias psicoativas de seu meio-ambiente. O que se percebe na história 

recente da política do México é uma ligação corrupta entre políticos e narcotráfico. Neste 

sentido, é interessante buscar indícios que ajudem a elucidar como o México se tornou hoje 

um dos países mais violentos em relação ao tráfico de drogas, observando relações e 

movimentos econômicos obscuros. 

A exportação de maconha e heroína produzida no país, com destino aos Estados 

Unidos desde o final do século XIX, foi suprida pelo fácil e lucrativo trânsito de cocaína 

da Colômbia nos anos 1980, devido à repressão ao tráfico exercida na rota da região do 

Caribe. Passar do tempo, após o enfraquecimento dos cartéis sul-americanos nos anos 

1990, traficantes mexicanos assumiram grande parte da máfia estadunidense de 

distribuição – antes feita por agentes da máfia colombiana. Nesse processo, se identificam 

históricas relações entre narcotraficantes mexicanos e os partidos políticos nacionais, em 

especial atenção ao Partido Revolucionário Institucional (PRI). Sabe-se também, em 

época mais recente, das atuais e promíscuas relações entre o Partido Acción Nacional 

(PAN) e máfias34. Conforme Labrousse (2010) 

 
no México, é o próprio poder que concede espaços de impunidade a certos 
cartéis para lhes permitir a ação. Observa-se assim, que, desde o início dos anos 
1990, cada presidente, para abrandar a hostilidade dos Estados Unidos, reprime 
o cartel mais ligado ao seu predecessor e se apóia em outra organização. 
(LABROUSSE, 2010, p. 70) 

                                                            
33 Conforme amplamente noticiado. Como exemplo,  notícia do El Telégrafo. Disponível em: 
<http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=58754&Itemid=13>. Acesso 
em: 25 out. 2012. 
34 Questão do PAN será retomada mais a frente, neste mesmo capítulo. 
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O autor relaciona este jogo narcopolítico – que se tornou o pilar da economia 

mexicana a partir do período em que México e Estados Unidos foram governados pelos 

presidentes Carlos Salinas de Gortari e George Bush, respectivamente – com o aquecimento 

econômico no período de massivas privatizações, que levaram o México a ser aceito no 

mercado comum norte-americano, o Nafta35. Presidentes mexicanos posteriores, inclusive 

Vicente Fox (2000-2006), de oposição, não conseguiram se desvencilhar do poderio 

estabelecido entre os cartéis e a elite, culminando com a participação da própria polícia. O 

caso mais amplo é o do cartel Los Zetas, formado por desertores das forças especiais do 

exército do México36. Tais relações foram importantes no tráfico de drogas na primeira 

década de 2000, “em particular nas cidades situadas na fronteira com os Estados Unidos, 

como Tijuana e Ciudad Juarez” (LABROUSSE, 2010, p. 70). 

Os interesses geopolíticos nesta região vão além de questões financeiras neoliberais. 

Não muito diferente de outros conflitos de interesse político internacional, são conhecidas as 

relações embaraçosas entre a CIA e algumas personalidades da região, a fim de manter grupos 

contra-revolucionários armados, através do intercâmbio e da facilitação da entrega de drogas 

nos Estados Unidos. Um caso emblemático é o de Alberto Sicilia Falcón, anticastrista e 

grande traficante mexicano, como conta Escohotado (2007): 

 
Sicilia-Falcón, por exemplo, foi originalmente um anticastrista que logo renovou seu 
passaporte em Cuba, investiu em bancos suíços e russos, estava infiltrado pela CIA e 
mudou-se com perfeita impunidade ao México com licença de Agente Especial do 
Governo, o super-ministério que fizeram parte todos os que logo chegaram à 
presidência. Quem montou as primeiras operações escabrosas em relação com a 
cocaína e o financiamento do anticastrismo foi T. Shackley, diretor da divisão de 
operações secretas da CIA e suplente de W. Colby neste organismo [...] O seguinte 
diretor geral foi G. Bush, cujo assessor particular para assuntos de segurança 
nacional foi acusado de atuar como contato entre Washington e o cartel de Medellín, 
num intercâmbio de financiamento aos Contras [grupo anti-sandinista] 
nicaraguenses por salvo-condutos para introduzir carregamentos de cocaína da 
Colômbia nos Estados Unidos. (ESCOHOTADO, 2007, p. 1001) 37 

 

                                                            
35 Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (do inglês: North American Free Trade Agreement – NAFTA). 
36 Texto de blog ligado ao poder naval brasileiro, ForTe. Disponível em: < http://www.forte.jor.br/tag/los-zetas/> 
Acesso em: 19 out. 2012.  
37 Com grifos meus, do original: “Sicilia-Falcón, por ejemplo, fue originalmente un anticastrista que luego 
renovaba su pasaporte en Cuba, invertía en bancos suizos y rusos, estaba infiltrado por la CIA y se movía con 
perfecta impunidad en México con un carnet de agente especial de Gobernación, el superministerio del que han 
solido ser titulares todos cuantos luego accedieron a la Presidencia. Quien montó las primeras operaciones 
escabrosas en relación con cocaína y financiación del anticastrismo fue T. Shackley, director de la división de 
operaciones secretas de la CIA y segundo de W. Colby en este organismo [...] El siguiente director general fue 
G. Bush, cuyo asesor particular para asuntos de seguridad nacional ha sido acusado de actuar como contacto 
entre Washington y el cártel de Medellín, en un intercambio de financiación a la Contra nicaragüense por 
salvoconductos para introducir cargamentos de cocaína desde Colombia a Estados Unidos.” 
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A situação atual do México e da América Central não se encontra muito diferente, em se 

tratando da ligação entre políticos e narcotraficantes. No caso mexicano, há o recente fato das 

fotos que circularam na imprensa do país, em agosto de 2012. A imagem mostra o atual 

presidente, Enrique Peña Nieto, posando junto a Rafael Humberto Celaya Valenzuela38, que foi 

preso durante viagem a Espanha, acusado de ser um membro do Cartel de Sinaloa39. De fato, 

diversas fontes de notícias de caráter alternativo demonstram a situação calamitosa, que levou à 

morte cerca de 50 mil civis e ao desaparecimento de mais de 30 mil pessoas desde 2006, quando o 

atual presidente, considerado conservador (do Partido da Ação Nacional – PAN) assumiu a 

função. Da mesma forma, a escalada da violência segue forte em regiões como Honduras e 

Nicarágua, com constantes notícias de violação de direitos humanos por parte dos grupos 

hegemônicos. É o desenrolar de questões constituídas no longo prazo, dentro das estruturas 

sociais e culturais da região. Ao observá-las criticamente, valorizando as relações milenares e 

culturais autóctones, verifica-se a desconsideração da diversidade e da complexidade e a 

criminalização de processos que estejam à margem dos acordos proibicionistas internacionais. 

 

3.2 O universo midiático e suas distintas abordagens 

 

A observação da realidade midiática é fundamental nesta pesquisa, tendo em vista o 

avançado estágio de midiatização da vida e a potência do movimento de símbolos provocados 

pelos meios de comunicação40. A célebre frase proferida por Noam Chomsky resume: “A 

imprensa pode causar mais danos que a bomba atômica. E deixar cicatrizes no cérebro.”41 

Refletindo as noções sobre campos de efeitos de sentido, midiatização e formas de ação da 

linguagem sobre os indivíduos, fica claro que o poder simbólico que está nas mãos da 

imprensa não se manifesta somente no texto publicado. O não publicado, o obliterado, pode 

relevar muito sobre as cicatrizes e os danos que vem sendo mantidos no jogo. Nesse sentido, 

propõe-se aqui um sobrevoo crítico sobre materiais encontrados no processo exploratório 

deste trabalho, atento a dois aspectos que podem contribuir para a análise do corpus quanto à 

diversidade dos temas tratados: contribuições de mídias que tratam de conflitos geopolíticos, 

relações internacionais militares e de poder; e contribuições de produções midiáticas feitas 
                                                            
38 Notícias disponíveis em diversos sítios noticiosos. Como exemplo, ver: 
<http://america.infobae.com/notas/56055-Narco-detenido-en-Espaa-junto-a-Pea-Nieto> ou < 
http://www.voltairenet.org/Escandalo-en-Mexico-publican-fotos> 
39 O Cartel de Sinaloa é uma das mais fortes organizações criminosas mexicanas. Para saber mais sobre os 
cartéis mexicanos e suas relações obscuras com o governo do país, ver: < http://www.voltairenet.org/La-mano-
util-del-cartel-de-Sinaloa> 
40 Cf. Capítulo 2. 
41 Citação de amplo conhecimento, publicada originalmente no jornal Estadão de 16/11/1996 
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para e/ou por pessoas consumidoras de substâncias psicoativas, que abordam o tema por um 

viés culturalista e antiproibicionista. 

Antes disso, porém, é importante trazer à luz do debate a publicação chamada “Mídia 

& Drogas: o perfil do uso e do usuário da imprensa brasileira”. O material apresenta de 

forma sistematizada o que foi debatido durante seminário de mesmo nome, realizado em 2004 

(antes da nova Lei de Drogas 11.343/0642), realizado através da parceria entre a Agência de 

Notícias dos Direitos da Infância (ANDI) e o Programa Nacional de DST/Aids do Ministério 

da Saúde, com a colaboração de jornalistas, redutores de danos, profissionais da saúde e 

usuários de drogas.43 Ao incluir o material dentro da contextualização midiática, realiza-se o 

exercício de considerar outras mídias, para além do óbvio positivista de que somente 

televisão, jornais ou outros meios jornalísticos são mídias. Neste caso, uma publicação 

científica densa e metodologicamente trabalhada, num formato atraente, parecido com uma 

revista, com tabelas, artigos, quadros e opiniões sobre diversos aspectos do debate das drogas 

não deixa de ser uma mídia, e importante. É uma mídia científica voltada a profissionais da 

comunicação, e seu achado foi de grande inspiração na constituição reflexiva desta pesquisa. 

A análise se ocupa da questão das drogas no contexto do usuário, excluindo subtemas 

como tráfico e debate científico. O material jornalístico analisado pela ANDI e jornalistas é 

rico e vasto: artigos, colunas, matérias e editoriais de 52 jornais e quatro revistas, no período 

entre 1º de agosto de 2002 a 31 de julho de 2003, num total de 680 textos analisados. A 

publicação é propositiva – através de suas conclusões, realiza um olhar crítico sobre a postura 

da mídia e seus atores sobre o tema –, não deixa de propor estratégias jornalísticas para se 

abordar o tema de uma forma mais ética. Observe, abaixo, alguns trechos de cada capítulo do 

trabalho, que demonstram os traços da complexidade do material: 
 

Quadro 2 – Trechos de capítulos do material Mídia e Drogas 

Capítulo 1 

Título O Uso e o Usuário 

Trechos “Uma observação responsável sobre a dinâmica das substâncias psicoativas levaria à busca do 
entendimento da presença das drogas na sociedade não de forma isolada, mas como parte de sua 
evolução, seus conflitos e desequilíbrios” (p.17) 

“... enquanto 17,3% das matérias nas quais há menção explícita a usuários, estes foram tratados 
como vítimas de violência, em 49% foram tratados como agressores” (p.17) 

“... pelo não incentivo do preconceito moral, as adjetivações percebidas em algumas matérias da 
imprensa para caracterizar os usuários de drogas devem ser evitadas” (p.22) 

                                                            
42 Para saber mais sobre as faces jurídicas e legislação sobre drogas, ver Capítulo 3.3.1 
43 Descrição retirada da apresentação do material. 



 
 
 
 

57 

Capítulo 2 

Título Políticas Públicas e Questões Legais 

Trechos “Um dos dados que chama atenção na pesquisa é a constatação de que em 88,2% das matérias ... 
a legislação não é citada e, em 92,4%, o Judiciário também não aparece.” (p.31) 

“Embora a discussão sobre políticas na área de Drogas desenvolvidas em diversos países ao redor 
do mundo esteja em evidência, apenas 11,5% dos textos analisados pela pesquisa Mídia e Drogas 
mencionaram essa questão” (p.39) 

Capítulo 3 

Título Questões de saúde 

Trechos “O Brasil tem avançado no enfoque da saúde quando trata de usuários de drogas, olhando para 
eles como sujeitos de direito ... Em rumo contrário, na abordagem da imprensa continua 
predominando a visão policial...” (p.47) 

“... os jornalistas, tendo em vista sua responsabilidade social, têm atualmente o dever de 
abandonar antigos paradigmas sobre prevenção e tratamento, buscando conhecer/divulgar novas 
iniciativas...” (p.49) 

 “O princípio básico do jornalismo é pautado na busca de mais de um lado de uma mesma 
questão ... quando o tema é Drogas, o que se tem não são fatos e sim versões.” (p.56) 

Capítulo 4 

Título Comportamento Editorial 

Trechos “Ausência de matérias que atendam às demandas de usuários e daqueles que buscam acompanhar 
a implementação das medidas anunciadas pelo poder público” (p.61) 

“Quando o foco da análise recai sobre o nível de profundidade com que os temas são tratados ... 
85% dos textos não conseguem passar de uma contextualização simples.” (p.63) 

Fonte: elaborado pelo autor 
 

Esta pequena amostra de trechos da publicação já justificaria toda a pesquisa até aqui 

defendida como relevante no contexto brasileiro e mundial. O cenário de estagnação 

profissional revelado necessita reflexão. Nos dois capítulos finais, o trabalho em questão traz 

recomendações para uma cobertura adequada da mídia e um guia de fontes trazendo o contato 

de instituições e especialistas sérios. É uma publicação rica em conteúdo analítico e reflexivo. 

Existe há oito anos e deveria ser livro de cabeceira das redações jornalísticas. Porém, mesmo 

com a mudança de lei que em tese, diferentemente de quando o material foi publicado, não 

prevê mais a prisão de quem é pego consumindo alguma substância ilícita, a abordagem da 

imprensa parece seguir aquém de suas responsabilidades com o meio social. 
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3.2.1 Silêncios e denúncias da imprensa especializada em conflitos internacionais 

 

Ao comparar a profundidade de algumas questões geopolíticas até agora tratadas com o 

conhecimento histórico médio que se tem sobre tais processos, percebe-se uma obliteração de 

informações diversificadas sobre conflitos internacionais nos seus aspectos secundários, 

contextuais, de grande importância para o pensamento crítico. Verifica-se a escolha pelo factual 

e consequência. Nesta parte do trabalho, o objetivo é trazer alguns conteúdos midiáticos 

produzidos por grupos e instituições que fazem uma abordagem diferenciada em relação a 

conflitos internacionais, disputas de poder e interesses obscuros. De diversas formas, faz-se uma 

observação dos níveis de problematização produzidos por tais veículos especializados para que, 

durante a análise interpretativa do corpus, se possa comparar a profundidade dos conteúdos lá 

encontrados com os aqui diagnosticados. Serão observadas as temáticas que os sítios de 

Narconews, Red Voltaire e Agencia Latinoamericana de Informacion propõem cobrir e notícia 

que aborde a problemática das drogas na América Latina44. 

O Narconews45 é um sítio de notícias que se proclama voltado à temática da “guerra 

às drogas e a democracia na América Latina”. É mantido pelo Fundo de Jornalismo 

Autêntico46, grupo de suporte a jornalismo independente e social que realiza uma 

abordagem crítica das questões do narcotráfico na América Latina e dos conflitos na 

fronteira entre Estados Unidos e México. 

Das três primeiras publicações do sítio, duas matérias abordam o tema da guerra às 

drogas e uma é o depoimento de uma jornalista que se juntou ao grupo recentemente, 

incentivando o jornalismo engajado e social. Da mais recente à antiga, são elas: “‘Caza 

Extranjeros’: Mexicanos en contra de la guerra de las drogas, vistos por un canal de 

noticias tipicamente norteamericano”, “Asesinato de la ‘Reina de la Cocaína’ de Miami 

revela momento aleccionador: La verdad de la guerra contra las drogas no se encontrará 

en Hollywood o en los grandes medios - ambos usan el mismo guión de siempre” e “Lo 

que la Escuela de Periodismo Auténtico hizo por mi, y por qué necesita tu apoyo: Hoy, 

más que nunca, entiendo por qué debemos estudiar las estrategias y organización de los 

movimientos sociales”.  

A fins de aprofundamento e comparação, realiza-se uma análise da segunda notícia, 

sobre o assassinato da “rainha da cocaína”, comparando com o que foi veiculado sobre isso na 
                                                            
44 Todas as informações acessadas no dia 10/10/2012. Todas as notícias aqui comentadas estão disponíveis 
integralmente no Anexo B deste trabalho.  
45 http://www.narconews.com/es.html  
46 The Fund for Authentic Journalism. http://www.authenticjournalism.org/ 
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imprensa brasileira47. A notícia veiculada no Brasil, do G1, “‘Rainha da cocaína’ é 

assassinada na Colômbia”48, é superficial. Fala factual do assassinato seguida de um resumo 

biográfico de Griselda Branco, iniciado com a informação de que a mídia colombiana atribui 

à mulher mais de 250 assassinatos. Traz também a informação de que Branco foi pioneira do 

tráfico entre Colômbia e Florida e que herdou o cartel de Pablo Escobar. Todas as afirmações 

carregam sentidos densos sob seus símbolos, que são misturados dessa forma para a 

criminalização da mulher. Já a matéria do Narconews começa problematizando que, muito 

antes de sua morte, Blanco foi elevada ao nível de estrela da guerra contra as drogas pelos 

meios comerciais e pela indústria cinematográfica de Hollywood. Traz depoimento de 

membro da CIA envolvido em acordos colombianos nos anos 1990, que afirma que Blanco 

era personagem de nível médio da cocaína em seu melhor momento. Afirma também que ela 

foi responsável por cerca de duas centenas de assassinatos, mas que muitas mortes atribuídas 

a ela são de responsabilidade de outros. A matéria segue aprofundando as relações da “rainha 

da cocaína” dentro do contexto internacional e das relações de interesses dos Estados Unidos 

com países latino-americanos, como derrubada de governos de esquerda, através de apoio a 

traficantes e apoio a instauração de governos militares. Termina falando das suspeitas de 

quem cometeu o assassinato, aprofundando a problemática. A diferença entre a cobertura do 

G1, imprensa diária, e o Narconews, grupo especializado no tema, mostra variados graus de 

aprofundamento nas suas diferentes formas de produção e, consequentemente, diferentes 

ideologias, diferentes poderes, vozes e abordagens. 

A Red Voltaire49, por sua vez, especializada em relações internacionais, tem como três 

primeiras notícias de capa: “Elecciones venezolanas: una auténtica elección”, “La guerra en 

Afganistán: la mayor coalición militar de la historia” e “La invasión a Siria vista por un 

chileno”. O lead da segunda matéria da conta de indicar o campo de aspectos ideológicos 

trabalhados pela rede. Diz: 

 
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se ha convertido en el 
primer ejército global nunca antes visto en la historia de la humanidad. Nunca 
antes hubo soldados de tantos diferentes países o estados en el mismo teatro de 
guerra, mucho menos ocupando e invadiendo una misma nación. En el octavo 
aniversario de la invasión de EE.UU. a Afganistán, el mundo es testigo de un 
conflicto armado del siglo XXI emprendido por la coalición militar reunida más 
grande de la historia.50 

                                                            
47 Para isso, utilizou-se o Google, e avaliou-se a primeira notícia após pesquisa com os termos “rainha da cocaína 
assassinada”. 
48 Notícia veiculada no sítio do G1, em 4 de setembro de 2012. Também está no Anexo B. 
49 http://www.voltairenet.org/es 
50 Relembrando, todas as notícias aqui trazidas estão no Anexo B desta pesquisa. 
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A noticia mais acessada na seção Mafias y narcopolítica é “Norte-Sur: la droga de 

cada día”. Seu lead diz: 

 
No fueron los campesinos andinos quienes descubrieron las cualidades 
sicotrópicas de la coca ni los colombianos los inventores del tráfico de drogas. 
Tampoco están en el Tercer Mundo los responsables de la tolerancia y las 
inconsecuencias que han hecho prosperar al narcotráfico. Tras la intencionada 
confusión se oculta otra sórdida historia. 

  

Percebe-se um aprofundamento na questão embasada em processos históricos e 

culturais, uma abordagem crítica que não se encontra com muita freqüência na imprensa 

brasileira. Observe-se o lead da primeira matéria sobre o tema drogas no sítio da ONU, num 

exercício de comparação de pontos de vista: 
 

O cultivo de coca, que proporciona a folha usada como matéria-prima para a 
cocaína, diminuiu cerca de 12% na Bolívia, de acordo com a pesquisa nacional 
Monitoramento de Cultivos de Coca 2011 apresentada ontem (17) pelo Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e pelo Governo boliviano. 

 

Percebe-se, de um lado, o respeito à diversidade cultural, falando de populações 

autóctones, direcionando o pensamento para um olhar histórico e processual. Do outro, a 

abordagem pelo factual, numérico, estatístico, e com um horizonte final de criminalização e 

extermínio da substância.  

A terceira observada é a Agencia Latinoamericana de Información - ALAI51, um 

organismo de comunicação comprometido com direitos humanos, desenvolvimento e 

participação cidadã da América Latina. Contribui na percepção da diversidade dos casos 

anteriores, demonstrando, como diz a pesquisa “Mídia e Drogas” tratada anteriormente, a 

existência de pontos de vista diversificados em temas como drogas, violência, indústria 

bélica, entre outros. Também contribui para pensar as relações internacionais obscuras 

envolvendo a América Latina e os países que, apesar de serem cabeças na guerra às drogas 

(neste caso, Estados Unidos e Europa), registram os maiores níveis de consumo de 

substâncias psicoativas. Na categoria “droga” da página da ALAI, as cinco primeiras 

matérias são: “Enjuician en Inglaterra a creador de la ouija del diablo”, “Peritaje da revés 

a detector de drogas”, “La guerra perdida contra las drogas”, “La sangre nunca se borra” 

e “Organizações: remilitarização da América Central provocou mais mortes e violência”. 

As duas primeiras trazem a história e o desenrolar do caso que levou à prisão de dono da 

empresa que fabrica um detector de drogas por suposta fraude no produto. Mais de mil 
                                                            
51 http://alainet.org/ 
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unidades do detector molecular GT 200, chamado de “Ouija del Diablo”, foram vendidas 

para o governo mexicano, e discute-se que o objeto não funciona, que é fraudulento. A 

terceira matéria trata do último discurso do presidente Felipe Calderón na ONU. Segundo a 

notícia, sua fala foi uma espécie de chamado para o debate de formas de regulamentação do 

consumo de drogas ao admitir, no final de seu mandato que a atual estratégia de reprimir o 

tráfico foi ineficaz, não reduzindo demanda nem redes de corrupção. Tal atitude teria sido 

uma crítica aos governos de países que lideram os gráficos de consumo e seguem apenas no 

discurso para reduzir efetivamente suas demandas.  

Fica claro, neste contato com mídias de grupos alternativos e temáticas diferenciadas, 

que existe conteúdo e apuração com níveis de contextualização variados, abordagens 

normalmente obliteradas em sua complexidade pela mídia comercial diária em temas como 

crime organizado, violência e direitos humanos, acordos a ações políticas internacionais 

informais, entre outros. 

 

3.2.2 As mídias alternativas que pouco ecoam – cultura canábica e ativismo 

 

Existe uma crescente produção midiática feita para e por grupos que aceitam a 

naturalidade da relação humana com as substâncias psicoativas. Para facilitar, observam-se 

duas vertentes que agem nesse sentido: produção midiática antiproibicionistas e produção 

midiática canábica. 

Entre mídias antiproibicionistas, podemos citar a existência da produção de jornais de 

coletivos sociais, como o jornal O Camarão, feito pelo coletivo Princípio Ativo para ser 

distribuído em eventos, com versão digital permanente52. A publicação lembra um fanzine e 

traz variados aspectos críticos ao proibicionismo, com linguagem e estética que utiliza 

símbolos da cultura canábica. Há também a produção audiovisual no youtube, os fóruns de 

discussão e sites de humor e conteúdos críticos ligados a grupos e pessoas que atuam em prol 

do antiproibicionismo e da cultura canábica. Pode-se mencionar, também, produções 

cinematográfica. Documentários recentes contam com personalidades ilustres defendendo 

revisões do proibicionismo, como o Cortina de Fumaça (com depoimento de pesquisadores 

de diversas áreas e diversos países) e o Quebrando o Tabu (conta com falas do ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso e o médico Dráuzio Varella). De fato, tais materiais mostram a 

relativa facilidade de buscar tais pontos de vista. Basta haver a intenção de realizar uma 

                                                            
52 Para ver, acesse: http://www.principioativo.org/o-camarao/ 
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abordagem que admita sua complexidade e não se contenta com ideias prontas e certezas 

fundamentadas não em conhecimento, mas em tabus. Porém, ainda são conteúdos de acesso 

segmentado e de alcance restrito, acessíveis somente com proatividade. 

O outro aspecto proposto, produção midiática canábica, ou ainda, produção cultural 

relacionada ao universo dos psicoativos, abre-se um campo de estudos imenso e impossível de 

ser abordado na sua totalidade. Basta observar as diversas imbricações da cultura e do 

desenvolvimento das sociedades, da fauna psicoativa e das criatividades e cosmovisões que 

foram tratadas no início desse capítulo de contextualizações. Atualmente, é praticamente 

impossível separar as criações artísticas do uso de substâncias alteradoras de consciência. 

Música, cinema, teatro e outras linguagens são atravessadas por símbolos da cultura dos 

psicoativos e, muitas vezes, produzidas sob efeito de alguma substância. Ao buscar produção 

midiática formal que trate do tema por esse viés cultural, duas revistas comerciais merecem 

atenção, por serem voltadas ao mundo canábico: as revistas THC e SemSemente.  

A revista THC é argentina. A publicação é pioneira na temática, seu primeiro número 

foi lançado em dezembro de 2006. De periodicidade mensal, aborda temas relacionados à 

cultura canábica em áreas como política, arte, cultura, sociedade, redução de danos. Praticam 

um jornalismo criativo e sério, valorizando símbolos culturais do seu grupo consumidor. 

Abaixo as capas das três últimas edições: 

 
Figura 1 – Três capas recentes da revista THC 

     
 Edição 54                              Edição 53                               Edição 52 

Fonte: conjunto elaborado pelo autor a partir de imagens do sítio da publicação53 
 

                                                            
53 http://www.revistathc.com/ 
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As capas das três edições demonstram a abordagem diferenciada – para alguns até 

chocante. Na edição 54, a matéria de capa trata da religião rastafári, de origem jamaicana 

e que tem o consumo de cannabis como dogma. A edição anterior traz na capa matéria 

que explica os processos químicos e os cuidados que se deve tomar com a sensação de 

fome voraz – conhecida do Brasil como larica – que o uso de maconha causa. Na edição 

de julho, a reportagem de capa faz uma profunda análise do anúncio de legalização da 

cannabis anunciada pelo presidente uruguaio José Mujica. As seções da revista trazem 

temas como: notícias gerais sobre o mundo dos psicoativos, perfil de artista que usa 

cannabis e sua relação com a substância, culinária canábica, fotos de plantas, cuidados de 

saúde, variedades vegetais psicoativas, formas de utilização recreativa, medicinal e ritual, 

entrevistas, biologia e jardinagem, entre outras. Uma das matérias da edição 54 fala da 

Feitoria Real de Linho-Cânhamo, estatal do Império do Brasil onde escravos negros 

cultivavam cânhamo destinado a produção de materiais de navegação para a coroa 

portuguesa, história que segundo a revista foi ocultada pelo proibicionismo. Na edição 52, 

a matéria de capa aborda a importante notícia de que o Uruguai se prepara para legalizar a 

maconha em seu território como forma de conter a violência e o poder dos 

narcotraficantes, redirecionando os recursos públicos em políticas de saúde de aceitação 

da multiculturalidade54. Percebe-se uma preocupação com a situação latino-americana, 

extrapolado as fronteiras argentinas, abordando o tema na sua diversidade cultural. 

A revista SemSemente se assemelha à THC. É a primeira publicação de cultura 

canábica brasileira, e seu primeiro número saiu em maio de 2012. Conforme sua descrição, o 

“tema principal é a Cannabis, uma das plantas cultivadas há mais tempo pela humanidade 

para uso medicinal, industrial e recreativo. Trata-se de uma revista de jornalismo, 

comportamento e cultura [...]”. Outro aspecto defendido pela publicação e relevante na busca 

pela diversidade é o tratamento dado ao cultivo, prática normalmente tratada pelo viés 

criminalista pela mídia hegemônica. Sobre tal aspecto, a revista “relata a avançadíssima 

cultura de cultivo caseiro, prática de cada vez mais usuários que tem como resultado uma 

cannabis menos danosa ao organismo e sem laços financeiros com o violento narcotráfico.”  

A seguir, a capa da publicação canábica brasileira: 

 

 

 

 
                                                            
54 A matéria de capa da edição 52 pode ser conferida na íntegra no Anexo C desta pesquisa. 
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Figura 2 – Capa da 1ª edição da revista SemSemente 

 
Fonte: sítio da publicação55 

 

A edição traz as seguintes chamadas de capa: “Brotou: No fervor das discussões por 

uma política de drogas mais racional, nasce a revista SemSemente”; entrevista exclusiva 

“Pedro Abramovay: Ex-secretário nacional de Justiça explica como a guerra às drogas 

fracassou”, ativismo “10 Anos da Marcha: STF libera a Marcha da Maconha, que completa 

uma década no Brasil” e música “Cypress Hill: A maconha na Califórnia, gangues e OG 

Kush, segundo rapper R-Real”. 

Tanto a revista argentina THC, como a brasileira SemSemente, possuem um 

posicionamento parecido a respeito dos psicoativos e das relações humanas com tais 

substâncias. São um importante veículo do e para o nicho de pessoas que se identificam 

culturalmente com a temática. Também são de vanguarda, ao abordar a questão desde pontos 

de vista que superam totalmente o proibicionismo mundial e se aproximam dos discursos 

tolerantes e revisionistas de diversos setores sociais que têm pensado criticamente sobre a 

questão das drogas. A existência de produções deste tipo é uma prova de que é possível fazer 

jornalismo ético sob diferentes pontos de vista. Informações variadas existem e estão 

disponíveis a qualquer profissional de comunicação que tenha interesse e possa realizar seu 

trabalho com a liberdade e a isenção tão defendidas pelos grupos de comunicação deste país. 

                                                            
55 http://www.semsemente.com/ 
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3.3 A lei e a moral proibicionista no Brasil 

  

Nesta parte do trabalho, busca-se uma aproximação da realidade brasileira jurídica e 

moral. Primeiro, buscam-se aspectos legais e constitucionais vigentes, uma pesquisa atenta ao 

texto jurídico como configuração de uma base de argumentação proibicionista; ao mesmo 

tempo, os contrapontos encontrados em bibliografia e pensamentos divergentes, no sentido de 

contextualizar criticamente os limites da atual política de drogas do país. Também são 

apresentados indicadores de consumo e de opinião pública e respeito da problemática, e 

alguns pontos relevantes sobre a questão do crack, considerada por alguns setores sociais 

como uma epidemia nacional. De forte apelo social e midiático, existem diversos planos, 

ações políticas e campanhas lideradas por empresas de comunicação voltadas ao combate 

exclusivo do crack. A escolha destes aspectos frente ao universo de contextos disponíveis se 

deu por caráter de exequibilidade e por estarem de acordo com os objetivos da investigação.  

 

3.3.1 Criminalização das drogas 

 

O Brasil possui uma política de drogas alinhada aos acordos internacionais firmados 

na ONU, e ações que se aproximam das formas praticada e defendidas pelos Estados Unidos – 

repressão do consumo, produção e comercialização a fim de eliminar substâncias da 

sociedade. Desde já vale buscar apoio em estudos sobre o tema para sustentar a 

problematização. Conforme Rodrigues (2008), mais que normatizar leis e abordagens práticas 

de acordo com as culturas e realidades diversas, os acordos firmados nos encontros das 

Nações Unidas são uma forma de padronizar o tratamento de substâncias psicoativas para 

manter os países atuando sob o prisma do proibicionismo: “Antes de ser uma doutrina legal 

para tratar a ‘questão das drogas’ o proibicionismo é uma prática moral e política que defende 

que o Estado deve, por meio de leis próprias, proibir determinadas substâncias e reprimir seu 

consumo e comercialização” (RODRIGUES, 2008, p. 91). A partir de tal constatação, 

compreende-se como necessário observar a política proibicionista brasileira tanto pelo seu 

viés legal e jurídico, como pelas questões morais que esta política desencadeia na sociedade e 

na cultura, através de históricos processos de mediação. 

A legislação vigente sobre drogas no Brasil é a Lei 11.343/06. Esta substitui a 

regulamentação anterior, a Lei 6.368, de 1976 e as disciplinas sobre o tema aprovadas pela 

Lei 10.409, de 2002. A nova lei, que ainda considera crime o uso, o porte ou a venda, trouxe 

como grande mudança textual a despenalização do cidadão flagrado consumindo alguma 
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droga de uso e circulação prescritos no país. Existe uma discussão nos meios jurídicos, a 

respeito da nomenclatura jurídica do ato, já que o artigo 28 prevê apenas advertência sobre os 

efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento 

a programa ou curso para quem “adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar”56. O debate sobre tal impasse está à mão de ser conferido: com uma 

simples pesquisa no Google, utilizando as palavras-chave “drogas natureza artigo 28”, verificar-

se farta diversidade de textos e artigos a respeito da natureza jurídica artigo 28. O caso chegou 

ao Supremo Tribunal Federal, que debateu a questão, sacramentando que não houve 

descriminalização do usuário e sim uma despenalização moderada, com exclusão de penas 

privativas de liberdade em determinados casos.57  

Ainda sobre o texto legal, vale citar o parágrafo dois do artigo 28, que incide 

diretamente nas definições penais brasileiras e nas formas de tratamento dos usuários de 

drogas: “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.” O texto da lei segue frisando os aspectos criminais, deferindo pena 

de cinco a quinze anos de prisão para os atos caracterizados como tráfico de drogas e cultivo 

de plantas destinadas à preparação de drogas – pena aumentada em comparação com a lei 

anterior, que previa 10 anos de prisão para o crime de trafico de drogas. 

Percebe-se uma intenção, a priori, de não penalizar com cadeia o usuário de drogas, mas 

de fichá-lo criminalmente e então encaminhá-lo a instâncias que promovam tratamento, e ao 

mesmo tempo endurecer a pena ao tráfico. Essa é uma indicação das comissões das Nações 

Unidas, a de aproximar o usuário de drogas ilícitas do sistema de saúde. Porém, há um ponto 

dúbio na lei brasileira, uma brecha que abre à interpretação a classificação entre usuário ou 

traficante. Ao analisar dados das prisões a partir da vigência desta lei, o que se vê é um aumento 

vertiginoso no número de presos acusado e condenados por tráfico de drogas. Diversas 

pesquisas apontam tal situação. Dados baseados em levantamentos do Infopen58 revelam que 

entre 2006 e o final de 2010, o número total de presos por drogas aumentou 126%, ao passo do 
                                                            
56 Lei 11.343 artigo 28 
57 Transcrição de julgamento sobre natureza jurídica do artigo 28, contida no Informativo STF nº 465. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo465.htm>. Acesso em: 22 set. 
2012. 
58 Infopen (Sistema Integrado de Informações Carcerárias), que compõe o banco de informações do DEPEN 
(Departamento Penitenciário Nacional). Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.
htm> Acesso: 20 set. 2012. 
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crescimento no número total de presos ter sido de 26%. Tais dados estão sistematizados em 

notícia, que buscou outra informação relevante: no mesmo período, o número de mulheres 

presas por tráfico aumentou 159%. A notícia, redigida por um jurista e cientista criminal e por 

uma advogada e pesquisadora, conclui que a nova lei não foi suficiente para amenizar o tráfico. 

Pelo contrário, potencializou ainda mais a superlotação carcerária, com resultados expressivos 

também em relação à mulher.59  

Isso acontece devido à indefinição no que diz respeito à quantidade que separa usuário 

de traficante. Segundo a lei, a avaliação é feita a partir de fatores como quantidade 

apreendida, local, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do detido. Com 

isso, fica a cargo da subjetividade do juiz e do testemunho policial a respeito do réu 

apreendido com alguma substância ilícita, situação que logo faz pensar na incidência de 

questões morais pesando no julgamento. Conforme pesquisa “Prisão Provisória e Lei de 

Drogas”60, realizada pela USP, pequenos traficantes e usuários são mais reprimidos pela 

polícia que grandes traficantes. Além do mais, continuam sendo presos jovens na faixa etária 

entre 18 e 29 anos, pardos e negros, com ensino fundamental completo e que não apresentam 

antecedentes criminais. Conforme a pesquisa, a maioria dos flagrantes da Polícia Militar 

aconteceu apreendendo-se apenas uma pessoa em via pública, em dita “atitude suspeita”, 

concluindo a existência de excessos do aparato repressivo do Estado e violações a direitos 

fundamentais do cidadão. De fato, é demonstrado que grande parcela dos condenados por 

tráfico de maconha possuem, no momento da prisão, quantidades pequenas da substância. 

Volta-se ao artigo de Veríssimo (2010), que resulta de pesquisa intitulada “O Uso de Drogas e 

o Sistema de Justiça Criminal”, na qual o pesquisador investiga se a intervenção policial se dá 

de forma seletiva e autoritária. Ele demonstra sua análise obtida da realidade carioca:  

 
[...] das 178 pessoas condenadas por tráfico, 14 tinham em sua posse até dez gramas 
de maconha. Considerando-se agora os que portavam menos de 100 gramas – o que 
pode ser tido como uma quantidade ainda moderada para os níveis de consumo 
dessa erva – obtemos o número de 75 condenados por tráfico (no caso, quase a 
metade dos casos). (VERÍSSIMO, 2010) 

 

                                                            
59 Notícia de 3 de maio 2012, disponível no sítio do Instituto Avante Brasil:   
<http://www.institutoavantebrasil.com.br/artigos-do-prof-lfg/numero-de-mulheres-encarceradas-por-trafico-
aumentou-159-apos-a-lei-11-34306/> Acesso: 22 set. 2012. 
60 A Pesquisa denominada “Prisão Provisória e Lei de Drogas” foi realizada pelo Núcleo de Estudos da 
Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP) e lançada no dia 16 de dezembro de 2011. Resumo e 
pesquisa     completos     disponíveis     em:  
<http://www.nevusp.org/portugues/index.php?option=com_content&task=view&id=2514>. Acesso em: 22 set. 2012. 
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A juíza Maria Lúcia Karam61 é envolvida no debate jurídico sobre o tema e propõe 

reflexões sobre as diversas negações dos direitos fundamentais. A criminalização antecipada 

presente na indefinição da fronteira entre tráfico e consumo, por exemplo. A linha de 

pensamento da juíza é paralela ao que revela a pesquisa realizada pela USP, citada 

anteriormente: a maioria dos presos por tráfico que após julgamento são considerados usuários 

permanecem detidos por meses. A autora problematiza mais a fundo, afirmando que o próprio 

tráfico corresponde ao planejamento de uma ação futura e não ameaça o bem jurídico que a lei 

pretende proteger, a saúde pública. Dessa forma, a criminalização antecipada no caso de drogas, 

seja qual for, viola o princípio da lesividade da conduta proibida (KARAM, 2008, p. 106). Da 

mesma forma, a negação de liberdade provisória, vedada pela lei 11.343/06, viola a garantia do 

estado de inocência, ao obrigar a prisão provisória. O cidadão possui o direito de ser tratado 

como inocente, até que uma condenação definitiva seja lavrada. Conforme as leis brasileiras, a 

prisão preventiva só pode acontecer em casos excepcionais. O flagrante se encaixa nesta 

excepcionalidade pela necessidade de interromper uma situação que configura crime. Logo que 

esteja restabelecida a normalidade, a liberdade provisória há de ser concedida, o que não se 

verifica na prática diária das prisões por flagrante. Conforme Karam (2008):  
 

A lei não pode proibir genericamente a liberdade provisória, nem pode estabelecer 
prisões provisórias obrigatórias para todos os casos de acusações por um 
determinado tipo de crime, pois, quando o faz, está indevidamente transformando a 
prisão provisória em uma pena antecipada, punindo sem processo e, assim, violando 
a garantia do estado de inocência. (KARAM, 2008, p. 113) 

 

Tal debate é promissor e, no entanto, nem sequer entra na questão dos direitos 

fundamentais, principalmente em relação ao direito da pessoa sobre seu corpo e sobre o tipo de 

substância que deve ou não ser consumida. Mesmo neste sentido hipotético, a Constituição 

Federal viola o princípio da lesividade e o respeito à vida privada, que é uma das bases do 

Estado de direito democrático. Vale-se aqui, também, das contribuições de Karan (2008): 
 

A simples posse para uso pessoal das drogas qualificadas de ilícitas, ou seu 
consumo em circunstâncias que não envolvam um perigo concreto, direto e 
imediato para terceiros, são condutas que não afetam nenhum bem jurídico alheio, 
dizendo respeito unicamente ao indivíduo, à sua intimidade e às suas opções 
pessoais. Em uma democracia, o Estado não está autorizado a penetrar no âmbito 

                                                            
61 É juíza aposentada. Exerceu a magistratura no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de 1982 a 1995 
e na Justiça Militar Federal de 1996 a 2000, tendo sido ainda defensora pública no Estado do Rio de Janeiro de 
1979 a 1982. Autora dos livros De Crimes, Penas e Fantasias (Ed. Luam, 1993, 2ª ed.); Competência no 
Processo Penal (Ed. RT, 2005, 4ª ed.); e Juizados Especiais Criminais – A Concretização Antecipada do Poder 
de Punir (Ed. RT, 2004) e de diversos ensaios publicados em revistas jurídicas e outros periódicos, é membro do 
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), do Instituto Carioca de Criminologia (ICC), da Associação 
Juízes para a Democracia (AJD) e da Law Enforcement Against Prohibition (LEAP). 
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da vida privada. Em uma democracia, o Estado não está autorizado a intervir sobre 
condutas de tal natureza, não podendo impor qualquer espécie de pena, nem 
sanções administrativas, nem tratamento médico obrigatório, nem qualquer outra 
restrição à liberdade do indivíduo. Em uma democracia, enquanto não afete 
concreta, direta e imediatamente direitos de terceiros, o indivíduo pode ser e fazer 
o que bem quiser. (KARAN, 2008, p. 116) 

 

Retomar os aspectos legais e jurídicos é importante para pensar na questão moral do 

proibicionismo. Junto à carga negativa contida na palavra droga, existe a ideia de naturalidade 

da proibição. O que não se compreende, ao encarar o processo por este viés simplista, é o 

processo de construção social da proibição e as hegemonias, discursos e poderes que operam 

dentro de tal sistema, como aponta Veríssimo (2010) que, curioso com a abordagem policial 

em relação ao consumo de drogas, diagnosticou práticas violentas e seletividades que 

remontam a aspectos de hierarquia social presentes no Brasil há muito tempo.  
Para ilustrar a questão, convida-se o advogado Pedro Abromovay62, ex-secretário de 

Justiça do governo Dilma demitido por defender publicamente penas alternativas ao que está 

sendo chamado de pequeno traficante. Seu posicionamento em entrevista concedida resume 

os pontos debatidos até aqui63:  

 
[...] Se a gente olhar quem está sendo preso no Brasil hoje, 60% eram réus 
primários, com pequeníssimas quantidades, estavam sozinhos quando presos e 
desarmados. Este não é o perfil do traficante, é um perfil muito mais próximo do 
usuário. Só que são pessoas pobres – 80% destas pessoas só tinha até 1º grau 
completo. O usuário pobre está sendo classificado como traficante e isto é uma 
injustiça brutal. 
 
[...] No Banco de Injustiças, há o caso de uma senhora de 70 anos que foi presa, porque a 
polícia chegou na casa dela e encontrou crack que era do filho dela. Ela ficou três meses 
na prisão, porque tinha que aguardar julgamento, até perceberem que não tinha nada a 
ver com aquilo. Quem devolve este tempo de vida para ela? Ela ficou deprimida, foi 
internada. Este tipo de injustiça não é pontual. Está acontecendo o tempo inteiro, com 
pessoas pobres, sobretudo. Estamos em uma política de produção e reprodução da dor e 
do sofrimento. É uma política que não soluciona nenhum dos problemas que a droga 
causa, que são muitos, e agrava este problema. 
 
[...] Tem uma pesquisa feita em São Paulo que mostra que, destas pessoas que estão indo 
presas, 62% tinham emprego e 9% tinham estudado. Estamos falando de pessoas 
produtivas, de alguma maneira, que a gente retira da sociedade, coloca na prisão e 
devolve para a sociedade com ligação com o crime organizado, com estigma de 
criminoso, que ninguém vai empregar.  

                                                            
62 Pedro Abromovay está à frente do projeto Banco de Injustiças, organização voltada à promoção do debate 
jurídico sobre a ausência de princípios básicos constitucionais na Lei de Drogas, como o direito à saúde, as 
limitações do poder punitivo do Estado e, sobretudo, o caráter democrático do Estado de Direito. Disponível em: 
<http://www.bancodeinjusticas.org.br>. Acesso em: 29 set 2012 
63 Trechos da entrevista de Abromovay concedida para o Jornal Sul 21, publicada no dia 23 de julho de 2012. 
Disponível em: <http://sul21.com.br/jornal/2012/07/pedro-abramovay-o-usuario-pobre-esta-sendo-tratado-como-
traficante/>. Acesso em: 29 set 2012. 
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3.3.2 Saúde e preconceito em números 

 

Ao pensar diferentes aspectos na realidade brasileira, é importante trazer ao debate 

dados de pesquisas oficiais. Pode-se começar pelo mais recente levantamento sobre o 

consumo de substâncias psicoativas no Brasil, o Relatório Brasileiro sobre Drogas de 200964. 

Nele, encontram-se diversas tabelas e interpretações, das quais o quadro abaixo informa a 

resposta dos entrevistados segundo uso de variadas drogas na vida, no ano e no mês: 
 

Quadro 3 – Classificação quanto ao uso de diversas drogas no Brasil 

 
Fonte: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD 

 

Os dados sistematizados no quadro, interpretados pelo Senad, junto com o índice 

de mortes relacionadas ao consumo de substâncias psicotrópicas, são tidos como 

alarmantes no caso do álcool. A análise dos dados epidemiológicos no mesmo documento, 

em relação á mortalidade, diz:  
 
No levantamento de dados, no ano de 2007, 4,3 óbitos por 100.000 habitantes no 
Brasil são relacionados ao uso de drogas. As taxas de mortalidade associada ao uso 
de drogas mostram que o álcool é associado a cerca de 90% das mortes. Assim, o 
álcool seria responsável pela morte de 3,9 pessoas em cada 100.000 habitantes no 
Brasil. Segundo dados epidemiológicos de 2002, disponibilizados pela OMS 
(2009a), a taxa encontrada no Brasil é superior à de alguns países (Argentina 1,9; 
Chile 2,3; Itália, 0,4; Japão 0,4; Portugal 0,7; Grã-Bretanha 1,7; Austrália 1,4; 
Estados Unidos 2,4) semelhante à de outros (México 3,9), mas, também, inferior à 
de outros (França 5,6; Alemanha, 6,2; Rússia 5,8). (BRASIL, 2009, p. 346) 

                                                            
64 Disponível em: <http://www.obid.senad.gov.br>. Acesso em 29 set 2012. 
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Ora, se existe esse uso problemático de álcool no país, sendo esta uma droga 

legalizada e que recebe grande incentivo comercial, é necessário ficar atento aos discursos 

sobre epidemia de drogas que têm sido difundidos na sociedade brasileira. Antes de entrar na 

questão do crack, especificamente, colabora trazer mais uma pesquisa que demonstra as ideias 

até aqui levantadas sobre preconceito em relação ao usuário de drogas no Brasil. Na pesquisa 

intitulada “Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil: Intolerância e respeito às diferenças 

sexuais”65, fica claro a intolerância sofrida por certos grupos sociais, dentre os quais se 

destaca o grupo definido na figura do usuário de drogas, conforme gráfico abaixo: 
 

Gráfico 1 – Intolerância a grupos sociais marginalizados 

 
Fonte: Fundação Perseu Abramo 

 

Tais fatores alinham-se com os resultados da pesquisa do DataSenado66 sobre a 

reforma do código penal, onde 89% dos entrevistados posicionam-se contra a 

descriminalização das drogas. Os resultados gerais apontam para uma imobilidade, sem 

números que assinalem um desejo de grandes reformas no país. Porém, é fundamental 

                                                            
65 Pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com a alemã Rosa Luxemburg Stiftung. 
Levantamento dos dados em 2008 e publicação dos resultados em 2009. Disponível em: 
<http://www.fpabramo.org.br/o-que-fazemos/pesquisas-de-opiniao-publica/pesquisas-realizadas/2-grupos-
sociais-vitimas-de-intolera>. Acesso em: 29 set 2012. 
66 Disponível em: <http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/10/23/pesquisa-do-datasenado-
brasileiro-rejeita-liberacao-das-drogas>. Acesso em: 23 out. 2012. 
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ressaltar forças contrárias. A enquete da segunda quinzena de agosto realizada pelo Senado 

Federal em seu sítio na internet, sobre a descriminalização das drogas, mostra níveis inversos 

de posicionamento: 84,92% apóiam a mudança. A diferença é considerável e aponta para a 

diferença de públicos e metodologia, o que por si só já renderia páginas de analise. Para o 

momento, os opostos são compreendidos como ação das forças sociais confluentes que a 

pesquisa busca problematizar no seu aspecto midiático. 

 

3.3.3 Crack, uma epidemia simbólica 

 

O crack, substância produzida da folha de coca, surgiu nos anos 1980, nos Estados 

Unidos. Tem um custo bastante inferior ao da cocaína, devido à utilização de produtos 

simples para sua produção, fator que facilitou a difusão do seu consumo nas classes 

desfavorecidas. A substância é fruto do proibicionismo, uma adequação realizada para 

suprir o mercado de cocaína que encontrava dificuldades de produção, devido a restrições 

colocadas na aquisição de produtos utilizados no refino da planta para o processo de 

fabricação do cloridrato de cocaína (ESCOHOTADO, 2007, p. 1276). 

No Brasil, registra-se o consumo de crack já há mais de dez anos, também difundido nos 

setores de maior exclusão social. Porém, foi há poucos anos que a droga entrou em evidência 

no país – hoje está nos meios de comunicação, nas conversas entre as pessoas, nas campanhas 

políticas e planos de governo. Seu uso tem gerado comoção social, há uma espécie de consenso 

da existência do que tem se chamado de epidemia do crack. De fato, dependendo do ângulo 

com se observa os dados epidemiológicos brasileiros, podemos chegar a esta conclusão. Em 

setembro de 2012, foi publicado o II LENAD, contendo documento específico sobre uso de 

cocaína e crack no Brasil. O relatório interpreta os dados coletados através de um ranking que 

coloca o país como o segundo maior consumidor mundial cocaína e o primeiro no consumo de 

crack, em números absolutos67. A pesquisa também classifica os dados de modo a 

responsabilizar o Brasil por 20% do consumo mundial da substância. A publicação traz dados 

impactantes e seu lançamento rendeu uma leva de matérias na imprensa nacional, ressaltando o 

consumo destacado de crack no país no contexto mundial. 

O Brasil vem desenvolvendo ações de “combate ao crack”, num alinhamento entre os 

governos federal, Estados e municípios, de forma efetiva, desde o lançamento do programa 

                                                            
67 II LENAD - O uso de Cocaína e Crack no Brasil no ano de 2012. Pesquisa realizada pelo INPAD (Instituto 
Nacional de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas) da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo). 
Disponível em: <http://www.inpad.org.br/>. Acesso: 01 out 2012. 
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“Crack, é Possível Vencer”68 pelo governo federal, em dezembro de 2011. Há alguns anos 

vem se falando da existência de uma epidemia de tal droga – fato que pode ser questionado 

em seu sentido epidemiológico real quando se observa o percentual de brasileiros que 

consomem diferentes tipos de drogas. Voltando a observar o Quadro 3, constata-se o uso de 

álcool, em todas as categorias, com no mínimo mais de 38% dos pesquisados tendo o 

consumido, ao passo do uso de crack apresentar, também em todas as categorias, um 

percentual abaixo de 1%.  

Sabe-se que a utilização da expressão “epidemia” vem crescendo mais ainda depois do 

lançamento do programa de combate ao crack, apoiada em falas do ministro da Saúde, 

Alexandre Padilha. O ministro vem inserindo em seus discursos o termo “epidemia”, a exemplo 

do ato de inauguração da unidade de atendimento 24 horas para usuários de crack, em Porto 

Alegre, onde ele disse que “a sociedade deve enfrentar a epidemia de crack e encará-la na 

mesma proporção da epidemia de AIDS”, e que “o enfrentamento deve unir ações combinadas 

de repressão implacável contra o traficante e de prevenção e acolhimentos aos usuários.”69 O 

acolhimento em questão é a internação compulsória70, que está prevista no plano. 

Esta forma de ação – internação sem consentimento do cidadão – tem recebido 

diversas críticas de alguns setores sociais, principalmente da área da saúde mental que 

define como desastrosa a internação involuntária de consumidores de crack. No livro 

“Outras palavras sobre o cuidado de peoas que usam drogas”, uma coletânea de 12 textos 

organizada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, encontram-se 

críticas que vão no caminho contrário às falas que insistem em generalizar o discurso de 

que todo o dependente químico perde a capacidade de avaliar situações e tomar decisões 

por si. O grupo, no geral, assume a Redução de Danos como marco teórico da Política de 

Saúde Mental, respeito ao indivíduo e integralidade sanitária. Tal política, porém, entra 

em conflito com a Lei de Drogas 11.343/06, pois considera o uso de substâncias 

psicoativas como inerente à cultura humana. A Redução de Danos implica diretamente 

“nos serviços de saúde já que propõe uma lógica de cuidado distinta do discurso médico-

psiquiátrico hegemônico que coloca a abstinência das drogas como finalidade do 

tratamento” (SANTOS, 2010, p. 30). 

                                                            
68 Sítio do programa: http://www.brasil.gov.br/crackepossivelvencer.  
69 Notícia disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/noticia/4843/162/ministro-inaugura-caps-
%3Cbr%3Ead-iii-em-porto-alegre.html>. Acesso em: 01 out 2012. 
70 Internação compulsória é aquela determinada pela justiça, conforme Artigo 6º, inciso terceiro, da Lei da 
Reforma Psiquiátrica (10.216/01) 



 
 
 
 

74 

Ao ficar definido que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), através da lei 

10.216/01, cuidariam da organização de redes de auxílio a pessoas com sofrimento mental 

em conseqüência do uso de álcool e outras drogas, começaram a nascer novas formas de 

lidar com o uso de psicoativos ilegais no âmbito do Sistema Único de Saúde. A proposta 

procurou se alinhar ao movimento conhecido como Reforma Psiquiátrica Brasileira, na 

busca pela garantia à cidadania e respeito ao direito e a individualidade das pessoas que 

praticam abusos de determinadas substâncias. Um dos grandes benefícios desta lei foi a 

adoção de “práticas advindas da prevenção ao vírus do HIV, denominadas Redução de 

Danos, um modelo de atenção embasado em uma forma de considerar o sujeito para além 

dos problemas decorrentes do uso de drogas” (SANTOS, 2010, p. 29). 

O livro relata a experiência positiva do início da atenção aos usuários de crack nessa 

perspectiva. Relata a experiência do CAPS de Santa Maria (RS), que em 2008 passou a adotar 

técnicas de ouvir o dependente, levando em conta seu contexto social, familiar, emocional, e 

outros atravessamentos do indivíduo com a substância:  

 
A maioria dos adolescentes que chega para tratamento já fazia uso abusivo de drogas 
há mais tempo, quase todos já estavam fora da escola, em conflito com a lei e 
tinham uma história de pobres vínculos afetivos, para quase todos, a despeito das 
singularidade das experiências, o lugar social era o de exclusão. E, com tudo isso, 
espantosamente, o crack, como a ponta do iceberg, tem sido apontado socialmente 
como a causa de todos esses males. (SANTOS, 2010, p. 40) 

 

A reflexão a respeito da experiência em 2008 é conflituosa com o atual plano 

lançado pelo governo federal, que prevê a internação compulsória dos usuários de crack. 

Com a reiteração da existência de uma epidemia nacional, tem-se desconstruído 

conquistas da reforma psiquiátrica. Volta-se à política de prender usuário de droga em 

hospitais psiquiátricos. Cessam os avanços alcançados com políticas de redução de danos 

e respeito à individualidade da pessoa – políticas que demonstram sucesso no tratamento e 

na humanização de dependentes de heroína, por exemplo, em países europeus, ao não 

criminalizar o usuário e sim oferecer formas de reduzir os problemas advindos do 

consumo (LABROUSSE, 2010, ESCOHOTADO, 2007). 

As informações e problematizações sobre esse aspecto não procuraram desconsiderar 

os problemas de saúde advindos do uso do crack ou de outras drogas. Pelo contrário, de 

maneira pragmática, buscam problematizar o pânico que existe mesmo em questionar os 

atuais rumos da política de drogas, desconsiderando a realidade social, cultural e econômica 

brasileira ao tomar o crack, e consequentemente, as outras substâncias que vêm à mente 
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quando se pensa na palavra “droga”, como o mau em si, como algo que por si só levaria a 

pessoa à insanidade e à perda da individualidade. Em suma, observam-se atentamente as 

questões que trazem indícios de exclusão social atravessadas no atual rumo que os debates 

institucional e social têm seguido.  

Uma reflexão sobre o tema, apoiada nos fundamentos conceituais do preconceito e 

intolerância suas implicações na discriminação e exclusão social trabalhados por Bandeira e 

Batista (2002), leva à convicção de que o usuário de crack sofre uma constante violência. Se 

aproxima da intolerância de que fala Leite (2008). Compreendendo esta violência a partir do 

estigma (GOFFMAN, 2008), situação que inabilita a plena aceitação social, verifica-se a 

produção de preconceitos que se manifestam “como produtor e reprodutor de situações de 

controle, menosprezo, humilhação, desqualificação, intimidação [...] e exclusão [...] na esfera 

do trabalho, nas posições de poder, nos espaços morais e éticos e nos lugares de enunciação 

de linguagem” (BANDEIRA e BATISTA, 2002, p. 127). É neste enfoque que a área da saúde 

mental questiona a abordagem dos usuários de drogas ilícitas como criminosos. 

Essa “epidemia” e os preconceitos da expressão são constatados com força na mídia 

brasileira. É imprescindível trazer ao debate, nesta pesquisa, a campanha institucional da RBS 

denominada Crack nem pensar71, já que dois dos jornais analisados pertencem ao referido 

grupo de comunicação. A campanha foi criada em 2009 e deu origem ao Instituto Crack Nem 

Pensar, que busca a intervenção social ao traçar como objetivo “centralizar força política, 

conhecimentos técnicos específicos e experiências isoladas das instituições para combater a 

epidemia do crack, atuando de forma efetiva nas mais diversas esferas sociais.”72 Em 

setembro de 2012, o instituto firmou parceria com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 

do Rio Grande do Sul, para “deflagrar uma grande mobilização social através de eventos e 

atitudes que façam a sociedade não só se alertar, mas também refletir e se engajar no objetivo 

de criar o “possível e saudável” mundo livre de drogas.”73 Percebe-se neste trecho a utopia 

proibicionista de exterminar plantas, costumes e culturas, de acordo com as políticas 

internacionais hegemônicas que negam da história da humanidade, a alteridade e a 

diversidade de cosmovisões, reforçando estigmas que ligam a ideia de droga ilícita ao um 

suposto desvio de conduta, de caráter criminoso e socialmente malvisto. 

                                                            
71 http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/cracknempensar/home  
72 Trecho de objetivos do Instituto Crack Nem Pensar. Disponível em: 
<http://www.institutocracknempensar.org.br/>. Acesso em: 01 out 2012 
73 Trecho de notícia do portal da SJDH que informa inicio da parceria. Disponível em: 
<http://www.sjdh.rs.gov.br/?model=conteudo&menu=1&id=1212&pg=> Acesso: 01 out 2012. 
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Para concluir esta etapa e avançar nas análises, propõe-se a observação crítica de duas 

peças publicitárias, disponíveis para download74, da campanha Crack Nem Pensar, num 

exercício de reflexão sobre a diversidade de conhecimentos críticos até aqui levantados. 

Verificam-se campos de efeito de sentido que trabalham ideias de exclusão social e 

preconceito – ambiente sujo, negação da laços, desespero e morte. Para problematizar o olhar, 

vale refletir sobre a história do crack no Brasil. Há mais de uma década já era apontado por 

ONGs como uma substância perigosa e que vinha se alastrando nas camadas marginalizadas, 

porém ações efetivas para controlar a situação, bem como campanhas nos meios de 

comunicação, surgiram somente quando a droga atingiu os filhos da classe média, “trazendo-

os da página de variedades para as páginas policiais” (SOUZA, 2010, p. 162). 

 
Figura 3 – Peça da primeira fase da campanha Crack Nem Pensar 

 
Fonte: Grupo RBS 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
74 Material disponível em: <http://zerohora.clicrbs.com.br/especial/br/cracknempensar/conteudo,0,6774,A-
campanha-2010.html> Acesso em: 01 out 2012 
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Figura 4 – Peça da segunda fase da campanha Crack Nem Pensar 

 
Fonte: Grupo RBS 
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4 NUANCES E TENSÕES SOCIAIS DA PROBLEMÁTICA DAS DROGAS NAS 

PÁGINAS DOS JORNAIS 

 

 
Quanta é a verdade que um espírito suporta, quanta é a 

verdade que ele ousa? essa foi para mim, e cada vez 

mais, a tábua para medir valores. Engano (...) não é 

cegueira, engano é covardia... Toda a conquista, todo o 

passo adiante no conhecimento é consequência da 

coragem, da dureza em relação a si mesmo, da decência 

consigo mesmo... 

 

F. Nietzsche 

 

 

A análise qualitativa e interpretativa do corpus começou através da sistematização dos 

dados e observação dos eventos-chave, no intuito de configurar caminhos e operações 

adequados, confrontando as particularidades do material empírico com as reflexões contextuais 

e teórico-metodológicas dos capítulos anteriores. O recorte proposto traz 169 textos, entre 

chamadas de capa, fotografias, charges, manifestação de leitores, artigos de opinião, editoriais, 

notícias de página inteira, notícias pequenas, notas, reportagens, frases e conteúdo especial. 

Identificada tal diversidade, partiu-se para a classificação dos textos, a fim de observar a 

problemática sob diferentes ângulos. Seguindo a estratégia metodológica adotada, partiu-se para 

a classificação do corpus por evento-chave. Ao mesmo tempo, por essa etapa ser o momento de 

leitura atenta e sistemática, também foi observado o gênero jornalístico de cada texto, nos 

critérios apresentados por Dias (1998). Conforme metodologia adotada para a seleção, todos os 

textos selecionados, de alguma forma, envolvem a problemática das substâncias psicoativas 

ilícitas ou tratam de produtos lícitos quando aparecem ligados ao termo droga. 

A classificação dos textos por evento-chave tem por objetivo observar os 

acontecimentos a partir de seu grau de repercussão, sua aparição e continuidade durante o 

ciclo semanal. Esse movimento é adotado como estratégia para identificar o que Foucault 

(2011) chama de acontecimento discursivo, em busca de impressões que revelem as séries 

regulares e distintas do acontecimento midiático e os campos de efeito de sentido 

constantemente trabalhados. Lembrando, todas as operações analíticas são um processo de 
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reconfiguração constante e mantêm-se em diálogo com a diversidade de confluências 

percebidas no debate sobre os vários contextos do capítulo anterior, e com as reflexões 

teórico-metodológicas propostas inicialmente. A sistematização por evento-chave apresenta 

os seguintes dados: 

 
Gráfico 2 – Total de textos por período 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os números gerais mostram um número elevado de recorrência de textos sobre a 

temática das drogas, estas bem distribuídas entre os eventos-chave. Porém, ao detalhar a 

classificação por temática, observando quais desses textos são, de fato, sobre o fenômeno 

classificador – o evento-chave – observa-se uma situação bem diferente. 

 
Gráfico 3 – Textos de “Operação cracolândia”, classificados por jornal 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 4 – Textos de “Marchas da Maconha”, classificados por jornal 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 
Gráfico 5 – Textos de “Código Penal”, classificados por jornal 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Confrontando os dados visualizados por evento-chave, jornal e quantidade de textos sobre 

o fato principal com as competências reflexivas adquiridas no processo heurístico e artesanal de 

construção deste trabalho, e em diálogo com o orientador, desenhou-se o mapa estratégico para a 

análise. Primeiramente, se observa o acontecimento principal e o desenrolar de cada um dos três 

eventos-chave, atento aos processos ideológicos75 que atuam sobre o campo de efeitos de sentido 

e às tensões geradas pelo atravessamento de complexas relações sociais.  

Porém, isso não parece ser o bastante. Como indicam os gráficos 3, 4 e 5, há uma 

incidência maior de textos que tratam da temática das drogas sob aspectos que não os eventos 

selecionados76. Isso leva ao um segundo movimento de análise, dessa vez por jornal, 

buscando compreender as diferentes e recorrentes abordagens da problemática, em diálogo 

com os pontos destacados nos objetivos da pesquisa, no que diz respeito a continuidades, 

rupturas, tensões ou homogeneizações da produção jornalística. Tal aspecto será desenvolvido 

a partir das particularidades identificadas como relevantes no processo de análise dos textos. 

Métodos e operações específicas serão anunciados no desenrolar do trabalho. 

                                                            
75 Ideologia compreendida não como superestrutura ou doutrina, mas como dimensão presente no discurso que 
revelam condições de produção e tensões sociais midiatizadas, em diálogo com Verón (2004) 
76 Exceto no caso da Folha de São Paulo na Operação cracolândia 
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4.1 Análise dos eventos-chave 

 

Para uma observação plural e que identifique diferenças e nuances da análise, a 

observação de cada um dos eventos-chave vai abordar o material empírico sob dois diferentes 

ângulos. Primeiramente, serão observados os textos que fazem a primeira referência ao 

evento-chave, em cada um dos três jornais, ou seja, as três primeiras notícias em cada um 

deles. Em seguida, observa-se o desenrolar midiatizado dos acontecimentos. Essa concepção 

estratégica dialoga com autores de referência da investigação. Verón (2004) e Araújo (2000) 

adotam posição de reconhecimento, no objetivo de reconstruir a gramática de produção, 

identificando marcas e interpretando-as como traços de condições produtivas de origem 

social. Pensando a série de acontecimentos midiáticos como um discurso ideológico e as 

nuances dos múltiplos sujeitos envolvidos como processo subjetivo da atividade jornalística 

que pertence a um meio, esta etapa do trabalho segue pelo caminho duplo. Berger e Tavares 

(2010, p.130) pensam sob ângulo paralelo ao considerar as peculiaridades do “acontecimento 

geral” e do “acontecimento jornalístico”. Para as autoras, há um cruzamento de ambos, que 

pode ser observado nas “perturbações causadas pelo acontecimento na vida cotidiana e a 

maneira como o mesmo apresenta-se nas manifestações jornalísticas e nos estudos sobre as 

mesmas” (BERGER e TAVARES, 2010, p.130). 

Na análise das primeiras referências, como são textos pontuais, opta-se por reproduzi-

los na integra77. O método procura destacar os textos num alinhamento às particularidades dos 

fenômenos – o crack como um problema social brasileiro considerado grave, e intimamente 

ligado à pobreza, a exclusão social e a tabus; as Marchas como evento que representa a 

existência de grupos sociais que se dedicam a debater o tema, e que possui muitos 

simpatizantes; o relevante caso da proposta de reforma da Lei de Drogas no Senado. A 

observação compreenderá dimensões textuais e não textuais.  

Na dimensão não textual, procura-se identificar destaques e conflitos através da 

localização e relevância do texto na relação com o universo de notícias da edição do jornal, e 

através de enquadramentos e composição das ilustrações que indiquem os principais campos 

de efeito de sentido acionados. Para a análise da dimensão discursiva, num movimento de 

apropriação reflexiva dos conceitos até aqui pensados, inspirando-se na observação dos 

dispositivos de enunciação de Verón (2004, p. 217) e no método “não muito ortodoxo” de 

observação dos sujeitos através dos enunciados que propõe Araújo (2000, p.127), consideram-

                                                            
77 Todos os textos 169 textos e as capas de todas as edições selecionadas na delimitação do corpus estão 
disponíveis no Anexo A desta pesquisa 
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se duas instâncias do discurso: os sujeitos (agrupamento de diversos personagens de um 

mesmo grupo social ou que representam tensões semelhantes no texto) e o narrador (a fala do 

jornal). A partir disso, serão observadas marcas que indiquem o foco com que o 

acontecimento é abordado, os sujeitos destacados e suas articulações, conflitos, alinhamentos 

e nuances. Da mesma forma, procura-se identificar manifestações marcantes do narrador e 

possíveis concepções que este faz do seu interlocutor, o leitor. 

A segunda parte da análise proposta para a observação dos eventos-chave considera a 

repercussão de cada um em seu respectivo período. Para isso, serão levadas em conta as 

nuances e tensões identificadas na primeira referência e alguns destaques identificados nas 

demais edições dos jornais. Procura-se compreender aspectos como as diferentes relações 

sociais midiatizadas, seus dispositivos de efeito de sentido, a relevância do assunto enquanto 

fluxo, acontecimento discursivo, midiatização da problemática e seus contornos marcantes, 

numa abordagem inspirada na observação flutuante proposta por Pétonnet (2009, p. 99)78.   

 

4.1.1 Operação cracolândia nas ruas de São Paulo 

 

A seguir, realiza-se a análise da primeira referência e desenrolar do evento-chave 

Operação cracolândia, nos três jornais que compõem o corpus da investigação. 

 

4.1.1.1 O debate pegou na Folha de São Paulo 

 

A repercussão do evento-chave denominado Operação cracolândia nas ruas de São 

Paulo é numericamente relevante na Folha de São Paulo: 52 dos 64 textos selecionados no 

período são referentes à operação. A primeira referência ao acontecimento aparece na edição de 

quarta-feira, 4 de janeiro de 2012, dia subsequente ao início da ação policial no centro da cidade. 

O jornal apresenta chamada de capa (FSP-A-04) e notícia (FSP-A-06) sobre o fato ocorrido. 

 
                                                            
78 Cf. capítulo 2.5, nas reflexões metodológicas que procuram uma observação atenta ao que seu meio configura. 
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A chamada de capa sobre a operação (FSP-A-04) é pequena, está entre outras 

chamadas secundárias, em coluna no lado direito da página, indicando que o veículo atribui 

relevância média à notícia. O título e o texto resumo são factuais e impessoais, apresentando 

valor por sua dramaticidade e atualidade. Observam-se dois grupos em conflito, os sujeitos 

Estado e Usuário. No título, está em destaque quem faz a ação, o Estado, personalizado nas 

expressões “Prefeitura”, “Polícia Militar”. O outro, denominado Usuário, sofre a ação e 

aparece de forma impessoal no lugar que este ocupava, a “cracolândia”.  O texto de resumo da 

chamada mantém referência aos dois sujeitos, acrescentando ao sujeito Estado os 

“funcionários da limpeza urbana”. O resumo pessoaliza o sujeito Usuário atribuindo 

comportamento ao grupo ao relatar que “usuários de crack que perambulavam pelas ruas da 

cracolândia ou estavam em prédios invadidos”. 
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A notícia (FSP-A-06) está na página C8 Cotidiano, ocupando a maior parte da área, 

com destaque entre as demais. Percebe-se, no título, que novamente o sujeito que sofre a ação 

é apresentado como impessoal. O título destaca a limpeza do local ao começar com 

“cracolândia é lavada” e, diferentemente da chamada de capa, informa que já houve 

semelhantes ações policiais no local. Porém quando a ação anterior é tratada na notícia, um 

único parágrafo relata que, realizada em 2009, não foi mantida pelo Estado. As três fotos 

também destacam a higienização: três planos gerais, em sequência, ilustram a chegada da 

polícia, a dispersão dos usuários de crack e a lavação da cracolândia. A notícia traz mais um 

sujeito, além dos constatados até o momento, que será denominado Saúde. O quadro abaixo 

compara os sujeitos e diferentes nuances através de qualidades atribuídas a cada um, nos 

diversos enunciados: 

 
Quadro 4 – Sujeitos e nuances do texto FSP-A-04 

Sujeito  Nuances 

Estado - ação da PM; 
- funcionários da limpeza urbana limparam / faxinam;  
- policiais abordaram / se envolveram em operação / realizaram declarações em nome do estado; 
- gestão do prefeito Kassab realizou intervenção; 
- prefeitura anunciou policiais nas ruas / divulgou remoção de lixo das ruas 
- polícia prendeu; 
- governo do Estado anunciou policiais nas ruas; 
- governo do Estado e prefeitura agiram para garantir o “direito de ir e vir” 
- comandante da operação, capitão Leandra Pontes Debague falou como será a operação: “o 

objetivo não é tirar da rua, é combater o crime”.
Usuário - pessoas foram abordadas / presas; 

- passagem interrompida por aglomeração de pessoas, barracas improvisadas e lixo; 
- mulheres foram presas com pedras de crack e carregavam armas de brinquedo; 
- ruas foram tomadas por viciados / permaneciam tomadas por; 
- operação contra traficantes; 
- usuários de crack perambulavam / se escondiam / foram retirados dali. 

Saúde - agentes de saúde atuavam na cracolândia / só 12 atuavam na cracolândia. 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

A comparação entre as nuances de cada um dos sujeitos demonstra um alinhamento à 

abordagem alarmista da problemática do crack79 e estigmatizadora dos usuários da substância. 

Expressões como “viciado, usuários que perambulavam, pessoas interrompendo a passagem”, 

observados no sujeito Usuário, trazem esta marca. A irrelevante aparição do sujeito Saúde, 

tratado apenas como fato de confirmação da falência da ação anterior na cracolândia revela a 

obliteração de diversos aspectos envolvidos na problemática, como as abordagens da área da 

saúde mental e outras que discutem tratamento de saúde e não criminalização. Numa concepção 

funcionalista ou positivista do jornalismo, poder-se-ia concluir que a notícia cumpriu seu papel 

                                                            
79 Aspecto problematizado no Capítulo 3.3 
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de informar sobre o acontecimento. Porém, aprofundando o olhar sobre questões da produção, 

percebe-se que a notícia tem como única fonte a polícia, além de não avançar em aspectos 

compreendidos como relevantes. No caso da Operação cracolândia, o acontecimento possui um 

complexo tom social, porém a narrativa apresentada não compreende a diversidade. Não 

problematiza, nem mesmo cita, por exemplo, como a dispersão foi realizada. Fala apenas em 

blitz, confirmando o tom policialesco das nuances do sujeito Estado, que é a fonte. A citação 

direta da comandante reforça isso, afirmando que o objetivo da dispersão de usuários é 

combater o crime, e não tirar das ruas. Em nenhum momento se fala de consequências, ou ainda 

de providências que deveriam estar sendo tomadas para que a dispersão tenha, numa outra 

ponta, um acolhimento (previsto em lei). Os aspectos ideológicos do texto indicam uma 

necessidade da limpeza ao trazer, na fala impessoal do narrador, trechos como “sobraram os 

montes de resíduos em decomposição acumulados nos prédios invadidos” e “à noite, apesar da 

presença policial, a região permanecia tomada por viciados.”  

Diferente da primeira notícia sobre a operação, a repercussão na Folha de São Paulo se 

diversificou, apresentando diferentes tensões e opiniões executando movimentos entre si, em 

variados gêneros. Ao todo, são 52 textos referentes à operação no período. Além disso, outros 

três textos referem-se não à operação em si, mas debatem aspectos como a responsabilidade 

do governo no tratamento de usuários de crack e internação compulsória. Também é relevante 

observar a distribuição dos textos na semana em questão: em cada uma das edições 

subsequentes ao dia da primeira referência ao evento-chave aparecem, no mínino, cinco textos 

abordando a Operação cracolândia. O fato de ter acontecido na mesma cidade do jornal indica 

motivos para a abordagem exaustiva. A mesma informação permite pensar, também, no 

jornalismo agindo por si mesmo como acontecimento – o acontecimento jornalístico, 

fragmentos constantemente retrabalhado em seus sentidos num determinado período que 

terminam configurando o acontecimento discursivo.  

Considerando os gêneros jornalísticos, a parte do corpus referente à Operação 

cracolândia na Folha de São Paulo apresenta 25 textos com característica de gênero 

informativo, 17 opinativo, 13 utilitário e 2 interpretativo. Os textos do gênero informativo são 

variados. A maioria são matérias sobre o acontecimento, das quais algumas são auxiliares e 

trazem informações complementares a uma notícia principal. Também se identificam 

infográficos nesse gênero. O relevante número de textos opinativos também merece destaque, 

indicando a relevância que o debate alcançou no contexto da cidade. Os textos opinativos 

identificados apresentam variados formatos, como cartas de leitores, editorial, artigos de 

opinião e frases de autoridades ou de envolvidos na problemática. Da mesma forma, os textos 
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do gênero utilitário, itens que desempenham função de localização, como títulos, textos ou 

imagens de chamada que ajudam o leitor a localizar temas considerados relevantes pelo 

jornal, também aparecem em grande quantidade. Os textos interpretativos identificados são 

um artigo de análise e uma pequena indicação gráfica de que a operação está entre os temas 

mais comentados na semana pelos leitores.  

Tal mapa demonstra um forte interesse do jornal na abordagem da questão do uso de 

crack no centro da cidade. Compreendido enquanto acontecimento discursivo, isso indica a 

potencialidade de mediação da experiência humana do fato. É interessante, porém, ultrapassar 

a análise numérica e, de forma flutuante, avaliar as maneiras com que seus contornos foram se 

desenhando no processo. Primeiramente, observam-se as principais tensões e o foco dos 

textos do gênero informativo e utilitário, identificados nos respectivos títulos80, com exceção 

dos infográficos. Este recorte é realizado levando em conta a busca da percepção ideológica 

pensada por Verón (2004), atenta aos destaques identificados na construção discursiva da 

“objetividade” jornalística. No quadro a seguir, é possível observar tal sistematização, além 

do código do texto, data e gênero. Também são listados os textos de outros gêneros, porém 

sem entrar na identificação de sujeito, tensão e foco: 
 

Quadro 5 – Repercussão da Operação cracolândia na FSP 

Edição Texto Gênero Título81 Sujeitos Tensão e foco 

04/01 FSP-A-04 Utilitário  Prefeitura e PM fazem operação na 
cracolândia 

Estado (prefeitura e PM), 
Usuário (a cracolândia) 

Foco na realização da operação. Tensão 
entre Estado que age por ter autoridade e 
Usuário que sofre ação porque está na 
cracolândia 

FSP-A-06 Informativo Cracolândia é lavada após mais 
uma ação da PM  

Usuário (a cracolândia), 
Estado (PM) 

Foco na limpeza. Tensão entre Usuário 
que é a sujeira e PM age por ter 
autoridade 

05/01 FSP-A-08 Utilitário PM promete fim do tráfico em 30 
dias na cracolândia 

Estado (prefeitura e PM), 
Usuário (a cracolândia) 

Foco na promessa. Tensão entre Estado 
que promete solução e Usuários que não 
devem mais usar crack na área 

FSP-A-11 Informativo Sem centro de apoio, ação da PM 
espalha craqueiros na cidade 

Saúde (centro de apoio), 
Estado (PM), Usuário 
(craqueiro) 

Foco no espalhamento de usuários e de 
não existência de tratamento. Tensão 
entre Estado e Saúde, já que Usuário não 
está recebendo tratamento, só repressão 

FSP-A-12 Informativo Antes, é preciso separar usuário de 
traficante, diz PM 

Usuário (usuário), 
Traficante (traficante), 
Estado (PM) 

Foco na ação de separar tráfico e uso. 
Tensão entre Usuário e Traficante que são 
julgados diferentemente pela PM  

FSP-A-13 Informativo (Infográfico retrospectivo sob 
vários ângulos) 

  

FSP-A-14 Interpretativo Políticas de saúde pública podem 
mudar cracolândia 

  

06/01 FSP-A-15 Utilitário Ação contra o crack quer dispersar 
morador de rua 

Cidadão (morador de rua), 
Estado (ação contra o 
crack) 

Foco na dispersão de morador de rua. 
Tensão entre Estado e Cidadão na 
proposta de dispersão de morador de rua  

                                                            
80 No caso da Zero Hora e do Diário Gaúcho, também serão considerados os antetítulos, devido ao seu destaque 
e relação de sentido que tem com o título. 
81 Quando texto não possui título, sua natureza será informada entre parênteses, bem como o formato quando o 
gênero for opinativo, devido às suas relevantes diferenças quanto ao local de fala do narrador. 
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FSP-A-16 Utilitário (chamada para editorial “Resolver a 
cracolândia”) 

Usuário (a cracolândia) Foco na resolução do problema. Tensão 
entre forças que deveriam resolver o 
problema dos Usuários na região 

FSP-A-17 Opinativo (Charge: aos usuários só resta ir 
para o inferno) 

  

FSP-A-18 Opinativo Resolver a cracolândia (Editorial)   

FSP-A-19 Opinativo E já é ruína (Artigo)   

FSP-A-20 Opinativo Crack (Painel do Leitor)   

FSP-A-21 Opinativo Crack (Painel do Leitor)   

FSP-A-22 Opinativo Tiroteio (Comentário de autoridade)   

FSP-A-23 Informativo e 
utilitário 

Em nova fase, ação anticrack 
dispersará moradores de rua 

Cidadão (morador de rua), 
Estado (ação anticrack) 

Foco na fase de dispersão da ação. Tensão 
entre Estado que parte para nova fase da 
ação e Cidadão que usa crack na região 

FSP-A-24 Informativo  Kassab e Alckmin temiam ação do 
governo federal 

Estado (Kassab,Alckimin), 
Federal (governo federal) 

Foco na tensão entre diferentes entes do 
governo como motivo da ação. Tensão 
entreambos nas formas de ação anticrack  

FSP-A-25 Informativo Especialistas divergem sobre os 
rumos da operação no centro 

Especialista (especialistas), 
Estado (operação) 

Foco na crítica sobre ação. Tensão entre 
Especialista que diverge da ação como 
tem sido promovida e Estado que a 
promove 

FSP-A-26 Informativo e 
utilitário 

Higienópolis teme 'invasão' de 
craqueiros 

Cidadão (Higienópolis), 
Usuário (craqueiros) 

Foco no temer da migração da 
cracolândia por ação ser somente de 
dispersão. Tensão entre Cidadão de classe 
média que não quer conviver com 
problema e Usuário que é o problema 

FSP-A-27 Informativo Aqui é muito sossegado', diz 
usuário sobre o bairro 

Usuário (usuário), Cidadão 
(bairro) 

Foco na fala do um usuário. Tensão entre 
Usuário e Cidadão, já que usuário sente-
se tranqüilo no bairro  

FSP-A-28 Informativo (infográfico sobre dispersão)   

FSP-A-29 Informativo Projeto Nova Luz está emperrado 
na prefeitura 

  

FSP-A-30 Informativo Ruínas do crack Usuário (quem usa crack, 
em ruínas) 

Foco na destruição causada pelo crack. 
Tensão entre uso e não uso da substância 

FSP-A-31 Informativo ‘Pregão de droga’ atrai 300 usuários Traficante (pregão da 
droga), usuário (300 
usuários) 

Foco no tráfico ao ar livre. Tensão entre 
operação que acontece e a ação ilegal 
acontecendo como se fosse na bolsa de 
valores 

07/01 FSP-A-32 Utilitário (foto com legenda, de missionários 
que tentam acolher viciados) 

Cidadão (missionários), 
Usuário (viciados) 

Foco na sociedade que se organiza para 
acolhimento, diferente da dispersão 
promovida pelo Estado. Tensão entre 
formas de encarar o Usuário, sob olhar do 
Cidadão e ação do Estado 

FSP-A-33 Utilitário Prefeitura foi 'atropelada' em 
intervenção na cracolândia 

Estado (prefeitura), 
Usuário (cracolândia) 

Foco na ingerência da prefeitura sobre 
ação. Tensão entre decisões internas do 
Estado na ação e Usuário que sofre a ação

FSP-A-34 Opinativo (Charge: craqueiros espalhado o 
problema pela cidade) 

  

FSP-A-35 Opinativo Inócuo e perverso (Artigo)   

FSP-A-36 Opinativo Crack (Painel do Leitor)   

FSP-A-37 Opinativo Crack (Painel do Leitor)   

FSP-A-38 Opinativo Crack (Painel do Leitor)   

FSP-A-39 Opinativo Crack (Painel do Leitor)   

FSP-A-41 Informativo e 
utilitário 

Poder público bate cabeça em 
operação na cracolândia 

Estado (poder público), 
Usuário (a cracolândia) 

Foco nas divergências internas em busca 
de solução. Tensão interna do Estado 
sobre ação e Usuário que sofre a ação 

FSP-A-42 Informativo Comerciantes aprovam ação da PM; 
concentração diminui na área 

Cidadão (comerciantes), 
Usuário (concentração) 

Foco na produtividade da ação felicitada 
por parte da sociedade. Tensão entre 
Cidadão que celebra diminuição do uso e 
Usuário que foi disperso da região 

FSP-A-43 Informativo Defensoria distribui cartilhas sobre 
direitos de usuários 

Estado (defensoria) 
Usuário (usuários) 

Foco nos direitos do usuário. Tensão 
interna do Estado que, em partes, 
compreende direitos do Usuário  
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FSP-A-44 Informativo Na mão de Deus   

FSP-A-45 Informativo Governos federal e estadual 
discutem ação 

Estado (governo estadual), 
Federal (governo federal) 

Foco na busca de alinhamento. Tensão 
entre estadual e federal que não estão 
alinhados 

08/01 FSP-A-47 Utilitário Bairros de classe média têm 
cracolândias prives 

Usuário (cracolândia 
prive), Cidadão (bairros de 
classe média) 

Foco na classe média sendo vítima do 
crack. Tensão no uso de crack chegando 
também atingindo Cidadão, que se torna 
Usuário 

FSP-A-48 Opinativo (Charge: Monumento estátua de 
cachimbo) 

  

FSP-A-49 Interpretativo (Assuntos mais comentados da 
semana, crack em primeiro) 

  

FSP-A-50 Opinativo Crack (Painel do Leitor)   

FSP-A-52 Informativo Blitz da PM aprende 519 pedras de 
crack  

Estado (PM), Tráfico 
(aprende pedras) 

Foco no tráfico e na produtividade de 
ação. Tensão entre Estado que tem 
autoridade para agir e Tráfico que se 
mantém na região 

FSP-A-53 Informativo Conselho aponta ação de 70 
traficantes na cracolândia 

Estado (conselho), tráfico 
(70 traficantes) 

Foco no tráfico que é reconhecido com 
ação. Tensão entre Estado que tem 
autoridade para agir e Tráfico que começa 
a ser compreendido na região 

FSP-A-54 Informativo e 
utilitário 

Bairros de classe média têm 
cracolândias privês  

Usuário (cracolândia 
prive), cidadão (bairros de 
classe média) 

Foco na classe média sendo vítima do 
crack. Tensão no uso de crack chegando 
também atingindo Cidadão, que se torna 
Usuário 

FSP-A-55 Informativo (Infográfico: Rota do crack - O 
caminho que a droga faz até 
consumidor final 

Tráfico (caminho da 
droga), Usuário 
(consumidor final) 

Foco no caminho do tráfico, tratando da 
origem do crack na América Latina 

FSP-A-56 Informativo Base do crack, cocaína viaja 2.600 
km para chegar a SP  

Tráfico (caminho da 
droga), Usuário (o uso em 
SP) 

Foco no caminho do tráfico. Tensão no 
processo do Tráfico para que crack 
chegue até Consumidor 

FSP-A-57 Opinativo O que eles disseram: Cracolândia 
(comentários diversos) 

  

09/01 FSP-A-58 Utilitário PM dispersa usuários de crack com 
tiros e bomba 

Estado (PM), Usuário 
(usuários de crack) 

Foco na brutalidade da ação. Tensão entre 
Usuário que é disperso violentamente e 
Estado que tem autoridade para usar 
violência 

FSP-A-59 Opinativo A droga da preguiça (Artigo)   

FSP-A-60 Opinativo Crack (Painel do leitor)   

FSP-A-61 Informativo e 
utilitário 

PM dispersa usuários de crack com 
bombas e tiros 

Estado (PM), Usuário 
(usuários de crack) 

Foco na brutalidade da ação. Tensão entre 
Usuário que é disperso violentamente e 
Estado que tem autoridade para usar 
violência 

FSP-A-62 Informativo Esconde-esconde alterna policiais e 
usuários no centro 

Estado (policiais), Usuário 
(usuários) 

Foco na improdutividade da ação. Tensão 
entre Estado e Usuário que disputam ruas 
do centro 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A partir dos dados acima sistematizados é possível identificar as diversas nuances da 

cobertura do acontecimento pela Folha de São Paulo. Analisados em sua sequência temporal, 

os textos do gênero informativo e utilitário apresentam, via de regra, conflitos entre os 

sujeitos Usuário, Tráfico e Estado. Por vezes, identificam-se conflitos envolvendo os sujeitos 

Sociedade e Saúde, bem como conflitos internos e entrelaçamentos. Seguindo a análise, opta-

se por dar atenção aos destaques sobre a Operação. Para isso, observam-se os textos que 

aparecem na capa de cada edição, além de textos que acrescentem outros aspectos importantes 

ao acontecimento inicial, de acordo com os objetivos da investigação.  
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As primeiras referências (FSP-A-04 e FSP-A-06), como já analisadas, são de natureza 

informativa, falando da “limpeza” da cracolândia. Porém, a sequência da cobertura ganha tons 

mais problematizados e variados gêneros. No dia 5 de janeiro, a chamada de capa (FSP-A-08) 

foca na promessa da PM de que, em 30 dias, o tráfico não mais existirá na região. A linha de 

apoio destaca a não conclusão de um centro de apoio e o espalhamento dos usuários. Há duas 

fotos, uma mostra região da cracolândia vazia em grande plano geral, outra logo abaixo 

mostra usuários de crack dormindo em outra região, em plano geral. Um pequeno texto 

resumo apresenta o sujeito Estado na fala de comandante da PM, quem realiza a promessa do 

título. Destaca-se citação indireta atribuída ao comandante: “sem a droga, os viciados ficam 

mais propensos a procurar tratamento”. Em contraste, no parágrafo seguinte, o narrador utiliza 

o termo “usuário” e torna-se fonte em “a reportagem presenciou a chegada de um taxi...”. 

Encerra destacando, novamente, que a “operação ocorreu antes da abertura do complexo de 

apoio ao usuário”. A matéria principal (FSP-A-11) ressalta a inexistência de um plano de 

tratamento de Saúde para o Usuário no momento da operação. Outra notícia (FSP-A-12) 

destaca a intenção de combate ao crack na diferenciação entre tráfico e uso, no discurso do 

Estado. Há também um infográfico (FSP-A-13) que apresenta diversos aspectos atravessados, 

como dados numéricos do efetivo da operação, mapa, balanço e cronologia de ações 

semelhantes na região, e a estrutura do futuro centro de apoio para tratamento de saúde de 

usuários. Por último, um texto interpretativo (FSP-A-14) de especialista que ressalta os 20 

anos de existência da cracolândia e do abandono do Estado. O texto ressalta o caráter 

“faxinão” com que os meios de comunicação noticiaram o fato, a heterogeneidade dos 

usuários e o tratamento em saúde através de redes integradas. 

Na sequência, a chamada de capa de sexta-feira, 6 de janeiro (FSP-A-15), foca no 

motivo da ação, que seria dispersar moradores de rua. A limpeza do centro através da 

promessa de acabar com o tráfico se mantém como consenso, tendo a polícia como fonte. Não 

se identifica de forma destacada qualquer espécie de contestação à ação. Isso não indica, 

porém, que nos textos internos de edição não apareçam outros sujeitos e tensões, mas em 

nível de destaque na capa, assim é. Na mesma edição, é relevante destacar os textos do gênero 

opinativo. O editorial (FSP-A-18) traz a posição do jornal: “ação ... pode representar um 

passo inédito na tentativa de reverter a degradação do local, acentuada pela droga”; “por vezes 

chega beira à demagogia, o emprego do rótulo ‘higienista’ como forma pejorativa de 

qualificar as tentativas as tentativas de tornar minimamente habitável”; “seja qual for o rótulo 

utilizado, uma alternativa clara se impõe”; “o bom senso indica ... o principal é cuidar dos 

usuários”; e “governo e prefeitura têm falhado seguidamente ... Resta saber se agora será 
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diferente”. O jornal toma partido e apoia a ação, mas não abdica de exigir também auxílio em 

saúde para os usuários. Na mesma página, há uma charge (FSP-A-17) e um artigo de opinião 

(FSP-A-19). O artigo é uma crítica direta à operação, ligando o tema à questão política. Ainda 

se destacam duas cartas de leitores, que divergem quanto à ação policial. Identifica-se nessa 

construção a ideia de trazer pontos de vista diferentes. Interessante constatar, porém, que não 

há divergência em relação ao cuidado em saúde que deve ser prestado. Para quem é contra a 

ação higienista (FSP-A-20), os usuários são como “zumbis” e devem ser cuidados pelo 

Estado. Já para o leitor que apoia a ação violenta (FSP-A-21), a limpeza do centro prescinde 

de prisão dos traficantes e “recolhimento” dos usuários. 

 Na edição de sábado, dia 7 de janeiro, há dois textos de capa sobre o evento-chave. 

Um indica a sociedade engajada na tentativa de acolhimento dos usuários vítimas da 

dispersão, na foto (FSP-A-32) de uma procissão realizada por missionários católicos na 

região. Ao lado, chamada (FSP-A-33) para matéria indica que operação foi realizada pela 

polícia sem participação da prefeitura. Há um racha no sujeito Estado, indicando conflitos 

políticos, que pode ser compreendido a partir dos rumos polêmicos do acontecimento 

discursivo. Destaca-se, nessa edição, uma notícia (FSP-A-44) que, pela primeira vez, foca no 

usuário. Essa aparece em tons dramáticos, revelando a violência do Estado. A matéria conta o 

caso de uma vítima da Operação cracolândia que está no hospital sem ter para onde ir, após 

ter sido atropelada pela polícia. 

A capa da edição dominical, de 8 de janeiro, revela a existência de cracolândias em 

bairros de classe média. Conforme chamada (FSP-A-47), casas e apartamentos são mantidos 

pelo tráfico. Na respectiva notícia, de página inteira, há uma foto aberta na página, mostrando 

uma fileira de cachimbos de crack. Destacadas, em negrito, na linha de apoio, aparecem as 

expressões “alugam” e “viciados”. Ao final, o texto remete o leitor à página C3, que por sua 

vez apresenta infográfico (FSP-A-55) e matéria (FSP-A-56), ambas explicando a rota do 

tráfico. A fonte de informações é a Secretaria Nacional Antidrogas. A matéria fala do tráfico 

de cocaína e de sua transformação em crack, já no Brasil. Na voz de um especialista, também 

tece críticas à corrupção que favorece o tráfico. 

No último dia do período, segunda-feira, dia 9 de janeiro, a capa apresenta uma foto, 

em plano geral, de policial atirando na região da cracolândia, em chamada (FSP-A-58) que 

destaca a violência com que a polícia agiu na dispersão, durante o final de semana, com “tiros 

e bomba”. A última notícia registrada sobre o tema (FSP-A-62) interpreta a situação do 

conflito como uma rotina de “esconde-esconde” e repete as falas que celebram os motivos da 

operação. A matéria apresenta trechos de fala de usuários, uma mulher grávida e um homem, 
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que dão o depoimento de que estão ali porque querem. Logo depois, o narrador relata a 

abordagem aos dois pelos policiais, que “consultam os antecedentes de ambos. Estão limpos, 

já podem ir”. A notícia segue relatando o uso ostensivo de crack em diversas ruas, que só 

encerra quando a polícia se aproxima e dispersa os grupos. Por último, aparece a figura do 

Estado elogiando o processo de limpeza do centro e afirmando que uma redução de 20% dos 

usuários na região já seria “um grande ganho para a sociedade”. 

Observando criticamente o conjunto, é possível identificar marcas da midiatização do 

conflito que se instalou, de grande repercussão e mobilização da opinião pública, com 

questões políticas atravessadas. De fato, a sequência de textos informativos e opinativos 

apresentam, com maior recorrência, a tensão entre sujeitos Estado e Usuário. O Estado 

aparece em nuances que indicam sua incontestável autoridade, porém também sua 

responsabilidade social. O Usuário, na grande maioria dos casos, é apresentado como uma 

pessoa marginalizada, doente a quem falta esperanças e que, por esse motivo, não tem voz no 

debate sobre seu futuro. Essas nuances são encontradas no processo produtivo, na constatação 

de que o Estado é a fonte principal. O sujeito Usuário, nas poucas vezes que ganha voz, é 

retratado com drama. Muitas vezes é considerado um incômodo, porém, ainda assim, 

possuindo direitos, que são defendidos por grupos sociais que se opõem às ações policiais e 

por críticos da falta de estrutura em saúde para a prestação de auxílio aos moradores de rua 

que vivem nessa condição. Tais grupos são identificados na voz de especialistas, recurso 

utilizado pelo jornal na diversidade de gêneros identificada. Outro fato importante é o 

narrador que se aventura como fonte, apresentando testemunhos pessoais em trechos como 

“foi presenciada pela Folha”, indicando a importância atribuída pelo jornal à problemática do 

crack e das áreas centrais da cidade. 

 

4.1.1.2 O desinteresse da Zero Hora e do Diário Gaúcho 

 

A Zero Hora apresenta apenas dois de seus 13 textos do período Operação 

cracolândia referentes ao acontecimento. Diferente do jornal anterior, a primeira aparição não 

se dá no dia seguinte ao fato. O primeiro texto (ZH-A-06) não aparece em chamada de capa e 

nem mesmo é uma notícia. É o editorial secundário do jornal de sábado, dia 7 de janeiro de 

2012, na página 16. O Diário Gaúcho, por sua vez, não faz nenhuma referência à Operação 

cracolândia entre seus 12 textos do mesmo período. 



 
 
 
 

92 

 
O editorial (ZH-A-06) aparece em segundo plano na página, abaixo do principal que 

fala das taxas de inflação brasileira. O título não é informativo. Supõe que o leitor saiba o que 

está acontecendo. O título também diversifica a localidade, dando um tom mais amplo ao 

trazer, no plural, “cracolândias”. No decorrer do texto, descobre-se que se fala das ações de 

combate ao crack nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Os sujeitos presentes são Estado, 

Usuário, Saúde e Especialista, como apresentado no quadro abaixo: 

 
Quadro 6 – Sujeitos e nuances do texto ZH-A-06 

Sujeito  Nuances 

Estado - poder público decidiu agir com firmeza;
- guerra de agentes policiais contra usuários de drogas;  
- homens armados prendendo e dispersando viciados; 
- a intenção dos governos é, após operação policial, mobilizar agentes de saúde / foram 

negligentes na prevenção; 
- se trata de ação desesperada do poder público / deve assumir tratamento dos dependentes; 
- exemplos devem ser bem analisados por administradores de outras cidades. 

Usuário - guerra de agentes policiais contra usuários de drogas; 
- viciados transformados em zumbis, que agora perambulam por outras áreas das cidades; 
- encaminhar os drogados para recuperação; 
- tratamento de dependentes deve ser assumido pelo setor público; 
- viciados em crack desalojados, perambulando.

Saúde - após operação policial, mobilizar agentes de saúde e assistentes sociais para encaminhar 
drogados à reabilitação; 

- resposta pode ser oferecida por centros de internação; 
Especialista - até especialistas se dividem, alguns entendendo como policialesco e outros apoiando ocupação 

para combater tráfico e consumo. 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Observando as diferentes nuances, também se percebem construções estigmatizadas 

dos usuários de crack. Na voz do narrador, que emite a opinião do veículo, o sujeito 

Usuário ganha tons já observados na análise anterior, na afirmação da necessidade da 

salvação externa, essa alcançável somente com internação compulsória. São todos “viciados 

que perambulam como zumbis, drogados que estão em guerra com a polícia”. Tal descrição 

está de acordo com a construção da figura do viciado promovida na campanha Crack Nem 
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Pensar82. Já o Estado é apresentado como ente que deve cuidar do seu povo, e que, para 

isso, pode se utilizar do aparato repressivo contra o mesmo. Saúde aparece como um recurso 

que ainda não foi realizado e deveria, para promover “reabilitação dos drogados”. O sujeito 

Especialista aparece apenas como lembrança de que existem críticas à ação policialesca. 

Por se tratar de um editorial, é interessante observar as falas do jornal (narrador), que 

opera alguns aspectos contextuais de forma assertiva e homogênea, através de suposições 

afirmativas sobre o que seu leitor deve pensar a respeito do problema apresentado. Na frase 

“O Brasil inteiro deve prestar atenção ao que...”, há juízo de valor sobre a relevância da 

operação no contexto nacional (o que não se constata, porém, em forma de notícia, nos 

jornais do Grupo RBS), indicando que o leitor deve se sensibilizar, pois a situação é “uma 

verdadeira e assustadora guerra”. Os aspectos ideológicos observados indicam que o jornal 

apoia a operação, mas que após a limpeza da área deve haver internação dos usuários. 

Percebe-se, através das falas impessoais, que o editorial emite críticas ao fato de que deveria 

haver, também, o tratamento por parte do Estado, o que seria um “consenso” e o “grande 

desafio” a ser colocado em prática. Já sobre a situação de guerra e dispersão violenta dos 

usuários de crack, não há críticas. 

Com a fraca repercussão do evento-chave na Zero Hora, o quadro de tensões e foco 

apresenta-se não muito relevante.  

 
Quadro 7 – Repercussão da Operação cracolândia na ZH 

Edição Texto Gênero Título Sujeitos Tensão e foco 

07/01 ZH-A-06 Opinativo   A ocupação das cracolândias   

09/01 ZH-A-11 Informativo Direitos na cracolândia Usuário (na cracolândia) Foco nos direitos do Usuário de ser 
tratado com o mínimo de respeito pelo 
Estado. Tensão difusa entre violência 
policial e direitos civis básicos 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O segundo texto da Zero Hora referente à Operação cracolândia é um pequeno box 

(ZH-A-11) no Informe Especial, página 3 do jornal, em edição de segunda-feira, dia 9 de 

janeiro. O texto é curto e direto, informa apenas que a Defensoria Pública distribuiu cartilhas 

sobre os direitos básicos dos frequentadores da área e resume os direitos em três tópicos: “ser 

tratado com educação e respeito”; “ficar, sentar ou deitar ou reunir-se em local público, desde 

pacificamente”; e “saber o motivo pelo qual está sendo abordado”. 

                                                            
82 Cf. capítulo 3.3.3. A campanha Crack Nem Pensar apoia a internação compulsória de usuários de crack e 
trabalha uma imagem de sujeito sem perspectiva. 
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Cabe buscar paralelos entre a cobertura tímida da Zero Hora e o silêncio total do 

Diário Gaúcho frente ao acontecimento, que ganhou proporções nacionais. De concreto e 

relevante, pode-se problematizar a fraca repercussão levando em conta que o Grupo RBS, 

detentor da ambos os impressos, tem uma implicação especial com a questão do crack, por 

ser idealizador da campanha Crack Nem Pensar. Nesse contexto, em dialogo com Berger e 

Tavares (2010), pode-se concluir que a questão do crack em São Paulo apresenta 

potencialidade de mediação da experiência e valor notícia, em pleno acordo com as linhas 

editoriais dos veículos, mesmo num possível paralelo à própria realidade do Rio Grande do 

Sul. Identifica-se uma obliteração do problema não sustentada pelo fator localidade. Tanto a 

Zero Hora quanto o Diário Gaúcho desconsideram quase que completamente os valores de 

notícia, o romper da regularidade social promovido pela dispersão violenta dos usuários de 

crack na Operação cracolândia, com exceção do editorial que de certa forma, inclusive, 

generaliza o “combate ao crack” ao falar das ações de São Paulo e do Rio de Janeiro, ao 

mesmo tempo. 

 

4.1.2 Marchas da Maconha 

 

Esta etapa observa o evento-chave Marchas da Maconha, da mesma forma, 

observando primeiro texto e desenrolar dos acontecimentos, analisando os principais aspectos 

ideológicos identificados no processo produtivo. 

 

4.1.2.1 Leitores da Folha, o trânsito está lento 

 

Dos 16 textos do período Marchas da Maconha, a Folha de São Paulo traz dois 

sobre o evento-chave, ambos sobre a Marcha da Maconha de São Paulo. O primeiro texto 

é do dia da marcha, sábado, 19 de maio de 2012. Sem menção na capa, a notícia (FSP-B-

07) está na página C5 Cotidiano, com pouco destaque, no canto inferior esquerdo, e não 

traz ilustração ou foto. 
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O título informa o foco da notícia como sendo de caráter de serviço de trânsito, ou 

seja, foi destacado o lado de transtorno ao invés das propostas do movimento social. De forma 

impessoal, há um conflito entre a Marcha e motoristas, onde fica implícito o leitor que dirige 

pela Paulista e um sujeito representado pela própria marcha (visto que é realizada por pessoas 

e sem elas não haveria ato). A este sujeito denomina-se Manifestante. Segue o quadro de 

sujeitos e nuances: 

 
Quadro 8 – Sujeitos e nuances do texto FSP-B-05 

Sujeito Nuances 

Manifestantes - Av. será fechada pela Marcha da Maconha; 
- a organização do ato afirma ter enviado comunicado; 
- os manifestantes tomarão a avenida, deixando uma pista livre; 
- sob lema “Basta de Guerra: por uma outra política de drogas”, a marcha pretende reunir pelo 

menos 5.000 pessoas / arrecadaram R$15 mil pela internet; 
- afirma a jornalista Gabriela Moncau, que integra a organização / afirmou que o evento está 

bem organizado 
- Manifestações semelhantes já foram realizadas este ano em cidades. 

Estado - Companhia de Engenharia de Tráfico CET dia que não foi informada sobre o evento / diz que 
quando não há comunicado atua com plano de emergência; 

- PM também diz que não foi avisada / também afirmou que acordo entre Promotoria e 
prefeitura proíbe eventos na Paulista / diz que vai atuar para garantir os limites estabelecidos 
pelo STF: “é proibido incitação, incentivo ou estímulo ao consumo de drogas”; 

- evento do ano passado, que terminou em confronto com a polícia; 
- marcha ocorre após decisão do STF que permitiu manifestações pela legalização da droga / 

limites estabelecidos por. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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As nuances apresentadas propõem cautela em relação ao ato promovido pelo grupo 

Manifestante, a partir de polêmica sobre uma não comunicação do evento ao Estado. Segue a 

linha do incômodo promovido pela manifestação social. O impasse da comunicação oficial 

não é solucionado, aparecendo apenas como tensão e afirmações de ambos os lados. Há de se 

levar em consideração uma relevância maior atribuída a declarações de órgão oficiais, que na 

construção indica uma depreciação da marcha, dando mais importância ao trânsito do que à 

manifestação ou suas propostas. A tensão propõe transtorno ao leitor que vai dirigir na 

Paulista. A novidade de 2012, a liberação da Marcha da Maconha pelo STF, também é 

utilizada como tensão discursiva, quando se cita ser a primeira manifestação do tipo garantida 

pelo Estado. Em posterior trecho de entrevista, a voz atribuída à jornalista que participa da 

organização do evento foca na pretensão dos manifestantes de se manterem dentro da lei. Na 

sequência, contrasta trecho de entrevista da PM sobre o combate a possíveis ilegalidades 

cometidas durante a marcha. 

No plano narrador, as informações da marcha são dadas como conhecidas (não se cita 

a fonte). Percebem-se pequenas informações contextualizadoras, como “evento do ano 

passado, que terminou em confronto com a polícia” e “manifestações semelhantes já foram 

realizadas neste ano em cidades como Rio de Janeiro e Belo Horizonte.” Ao comparar a 

última informação, da realização da marcha em outras duas cidades, com os dados disponíveis 

na abertura da página da Marcha da Maconha, porém, percebe-se a obliteração de uma 

informação contextual mais fiel à coleta responsável. A página informa que, somente no 

Brasil, 37 cidades realizariam a marcha no ano 2012.83  

Observando a repercussão, o segundo e último texto sobre a Marcha da Maconha do 

período aparece na edição do dia seguinte, na página A16, sob cartola Cotidiano em cima da 

hora. A notícia (FSP-B-07) não é destaque na página, e segue focando na questão do 

trânsito, ao ressaltar no título a “lentidão no centro”, conforme observado no quadro das 

repercussões, abaixo: 

 
Quadro 9 – Repercussão da Marcha da Maconha na FSP 

Edição Texto Gênero Título Sujeitos Tensão e foco 

19/05 FSP-B-05 Informativo  Marcha da Maconha fecha hoje 
parte da Paulista 

Manifestante (a marcha) e 
Cidadão (transtorno no 
trânsito) 

Foco no incômodo gerado pela 
manifestação. Tensão entre manifestantes 
e quem precisa dirigir na Paulista 

20/05 FSP-B-07 Informativo Marcha da Maconha causa lentidão 
no centro 

Manifestante (a marcha) e 
Cidadão (transtorno no 
trânsito) 

Foco no incômodo gerado pela 
manifestação. Tensão entre manifestantes 
e quem precisa dirigir na Paulista 

Fonte: elaborado pelo autor 

                                                            
83 Disponível em: <http://marchadamaconha.org/>. Acesso em 25 out. 2012 
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Observando um pouco mais atentamente à notícia pós-marcha (FSP-B-07), é possível 

identificar outras marcas ideológicas. O subtítulo informa que a “manifestação em defesa da 

droga” foi filmada pela polícia, numa referência à ilegalidade do ato que não teria sido 

avisado às autoridades. Também informa que o protesto foi pacífico. Este destaque merece 

reflexão, já que algo que não aconteceu é considerado importante. Indício de ruptura, onde o 

diferente é o não conflito. Indício, também, de que conflitos são esperados em manifestações 

sociais. A notícia é ilustrada por uma fotografia, um plano geral tomado por manifestantes e 

cartazes, com legenda referindo-se à primeira marcha da cidade após liberação do STF. A 

matéria traz os sujeitos Estado, na figura da polícia, e Manifestante, na figura dos próprios 

manifestantes, “na sua maioria jovens”. Ambos são fonte da notícia. O Manifestante aparece 

como reivindicante da descriminalização, “entre outros pontos”. Um dos organizadores tem 

citação direta, reiterando a proposta do ato, que é pensar outra política de drogas. Nada, 

porém, de propostas mais aprofundadas. O Estado aparece como atento. Em citação direta do 

capitão, ele informa que o grupo de policiais não presenciou pessoas fumando maconha, mas 

detectaram o “cheiro”. Também diz que posição “era evitar confrontos ‘desnecessários’”. A 

construção demonstra um posicionamento do narrador alinhado com a criminalização do 

usuário de maconha, indicando que o Estado havia sido conivente ao não considerar 

necessária a repressão ao uso da substância ilegal durante manifestação. 

Em linhas gerais, pode-se aferir que acontecimento midiático é apresentado como um 

evento social que causa incômodo a setores de poder, sem repercussão ou continuidade nas 

páginas da Folha de São Paulo. Possíveis problematizações pensadas pelos manifestantes são, de 

forma muito breve, retratadas com a expressão generalista “entre outras”. A midiatização da 

Marcha da Maconha apresenta tons festivos e não demonstra um esforço produtivo de observação 

da problemática em seus aspectos mais profundos e promissores enquanto manifestação social.  

 

4.1.2.2 Zero Hora e Diário Gaúcho: a outra manifestação 

 

Na Zero Hora, dois entre 16 textos do período Marchas da Maconha tratam do evento-

chave, sobre a marcha de Porto Alegre. Da mesma forma que na Folha de São Paulo, a 

primeira referência à manifestação aparece no dia da Marcha, que em Porto Alegre foi no 

sábado, dia 26 de maio de 2012. Sem referência na capa e com pouco destaque na página 27, 

o texto é uma nota (ZH-B-12) informativa sobre os dois protestos marcados para o final de 

semana em questão, no Parque da Redenção: Marcha da Maconha e Marcha das Vadias. 
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De caráter informativo, situando os acontecimentos previstos para o dia, a nota traz 

informações de release sobre a Marcha da Maconha de Porto Alegre. Por sua natureza de 

acontecimento previsto, o narrador contenta-se em apresentar a programação informada nos 

panfletos e sítio do coletivo Princípio Ativo84. O texto apresenta um único sujeito, 

denominado Manifestante. 

 
Quadro 10 – Sujeitos e nuances do texto ZH-B-12 

Sujeito  Nuances 

Manifestante - organizada pelo movimento social Princípio Ativo 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nesse texto (ZH-B-12), destaca-se a construção empregada pelo narrador, quando esse 

relata os motivos da manifestação. Sem uma explicação sobre as reivindicações, uma única 

frase diz que “ato é pela descriminalização, legalização, regulamentação e direito pessoal do 

cultivo ou uso de qualquer substância alteradora de consciência.” De fato, estas são as ideias 

que a Marcha da Maconha propõe debater. O texto parece indicar um trabalho jornalístico 

objetivo e imparcial. Porém, parece ganhar contornos de insanidade quando se observam os 

campos de efeito de sentido da informação e confronta-se com os tabus e preconceitos 

existentes em relação aos usos de psicoativos, ainda mais quando se observa o trecho 

“qualquer substância”, que remete à questão do crack e seus estigmas. 

A repercussão da Marcha na Zero Hora deu-se com um único texto pós-marcha. É um 

box pequeno (ZH-B-16) complementando a notícia principal, sobre a Marcha das Vadias em 

Porto Alegre, realizada no mesmo local, um dia depois da Marcha da Maconha. O box é 

                                                            
84 Disponível em: < http://www.principioativo.org/2012/05/programacao-da-marcha-da-maconha-porto-alegre-
2012/>. Acesso em: 31 out. 2012. 
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sucinto, apresenta um título não informativo, e traz uma foto pequena, em plano médio, que 

não valoriza a relação do sujeito Manifestante com o espaço e o ato. 

 
Quadro 11 – Repercussão da Marcha da Maconha na ZH 

Edição Texto Gênero Título Sujeitos Tensão e foco 

26/05 ZH-B-12 Informativo  Marchas na redenção: Fim de 
semana será de protestos na Capital 

Manifestante (o protesto, 
marchas) 

Foco na realização de duas marchas no 
mesmo final de semana em Porto Alegre 

28/05 ZH-B-16 Informativo Marcha da Maconha Manifestante (a marcha) Sem tensão, informação auxiliar 

Fonte: elaborado pelo autor 

  

Também sem referências na capa, o box (ZH-B-16) está na edição de segunda-feira, 

dia 28 de maio de 2012. Fazendo referência à notícia principal, sobre a Marcha das Vadias, o 

texto informa que o Parque da Redenção, em Porto Alegre, foi “palco de outra mobilização”. 

Na única aparição do sujeito Manifestante no discurso, pouco se informa a respeito do grupo 

ou do que a Marcha propõe. Verifica-se imprecisão do narrador, que cita ter havido proibição 

à Marcha em São Paulo, e no dado informado de que “Marcha da Maconha reuniu centenas de 

pessoas”. Nenhuma informação traz fonte, o que indica marcas tanto da desconsideração do 

evento no seu grau de noticiabilidade pelo narrador, quanto uma confiança deste sobre a 

aceitação de suas informações como verdade pelo leitor.  

Contribui aqui um pequeno relato deste pesquisador, que tendo colaborado na 

realização da Marcha da Maconha de Porto Alegre, participou do processo como fonte da 

organização, prestando entrevista a diversos meios de comunicação – inclusive repórteres do 

Grupo RBS. A liberação das Marchas pelo STF foi um tema unânime. O viés mais comum 

das perguntas indagava o que os organizadores esperavam do evento após a liberação da 

marcha. Estimativa de manifestantes, trajeto da caminhada, principais reivindicações e 

comunicados oficiais aos órgãos oficiais estiveram em pauta. Entre estas, uma informação 

relevante a ser confrontada com a nota da Zero Hora é em relação à quantidade de 

participantes. Há um procedimento oficial de comunicação do evento para as autoridades que 

informa uma estimativa de público. Tal número é um cálculo anterior hipotético e, 

normalmente, é inferior ao número real. Porém, como vem de fonte oficial, acaba tornando-se 

a “fonte segura” da imprensa. No caso da Marcha de Porto Alegre, as “centenas de pessoas” 

citadas pela Zero Hora diferenciam bruscamente do dado oficial repassado ao repórter por 

este pesquisador, após a marcha, de mais de três mil manifestantes.85 

                                                            
85 Para uma reflexão própria sobre a quantidade de participantes, propõe-se ver o vídeo de mais de 3 minutos 
ininterruptos de manifestantes passando, indicando público que supera drasticamente o numero informado: < 
http://www.principioativo.org/2012/05/uma-apologia-as-marchas-de-porto-alegre/>. Acesso em: 25 out. 2012. 
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No Diário Gaúcho, a midiatização da Marcha da Maconha de Porto Alegre foi 

ainda mais discreta. O jornal apresenta dois entre 15 textos referentes à Marcha de Porto 

Alegre. Ambos configuram a primeira referência ao evento-chave. Sem menção na capa, 

os textos são uma charge (DG-B-12) e um box com fotos e notas (DG-A-13) sobre as 

marchas das Vadias e da Maconha, realizadas no final de semana, no Parque da Redenção. 

Conforme indicações no box, a Marcha das Vadias aparece em destaque, e não em ordem 

cronológica. Identifica-se nisso uma maior relevância atribuída à questão da mulher, do 

fator surpresa, já que o protesto feminino é o primeiro da espécie e as manifestantes 

apropriam-se do discurso negativo machista tornando-o contestação, utilizando o próprio 

corpo como meio de protesto para suas mensagens. 

 
A charge (DG-B-12) trabalha no campo de efeito de sentido da relação entre ambas as 

marchas, através de estigmas. Indica que, após sua passeata, as vadias com peitos grandes 

ficam cansadas e decidem relaxar na Marcha da Maconha. Alguns símbolos de ambos os 

grupos estão presentes no discurso: que maconha produz relaxamento; que vadias relaxa 

fumando maconha. O tom é humorístico e preconceituoso. 

O box (DG-B-13) vem logo abaixo, e apresenta configuração semelhante à charge 

acima e à nota da Zero Hora – a relação entre ambas as marchas. De fato, no que diz respeito 

ao direito constitucional de uso do corpo, ambas as marchas se aproximam ao debater novas 



 
 
 
 

101 

formas de respeito a escolhas individuais. Aqui as informações sobre a Marcha da Maconha 

são ainda mais resumidas que as apresentadas na Zero Hora. Composta por um único 

parágrafo e uma foto, o discurso é impessoal, sem fonte e factual, preocupado apenas em 

contar de forma superficial que o evento aconteceu. Mantém referência às cerca de “500 

pessoas” que teriam participado do ato e traz um único sujeito, o Manifestante. Estes 

justificam o ato, pois, segundo o jornal, “a mobilização” quer “a legalização das drogas”. 

Tanto a cobertura da Zero Hora quanto a do Diário Gaúcho apresentam o lado 

político da Marcha em segundo plano, com poucas informações. Em nenhum momento se 

identifica a voz dos manifestantes, nem a tensão entre propostas e pontos de vista existentes 

entre Manifestante e Estado, configurando uma falta de interesse no trabalho de coleta 

jornalística atento às alteridades. 

 

4.1.3 Descriminalização em comissão de reforma do Código Penal 

 

O último evento-chave a ser observado nas suas primeiras aparições e repercussão é o 

anúncio da proposta de descriminalização das drogas pela comissão de juristas do Senado 

Federal, responsável pelos processos iniciais da reforma do Código Penal brasileiro.  

 

4.1.3.1 Na Folha de São Paulo, há quem apóie a proposta  

 

A Folha de São Paulo apresenta três de seus seis textos no período sobre a 

descriminalização das drogas proposta por comissão de juristas que trabalha na reforma do 

Código Penal. O jornal aborda o evento chave já no dia seguinte ao seu anúncio. 

Identificam-se chamada de capa (FSP-C-01) e matéria (FSP-C-02), na edição de terça-feira, 

dia 29 de maio de 2012. 

 



 
 
 
 

102 

A chamada de capa (FSP-C-01) é pequena, porém é a primeira informação da 

página, em coluna da esquerda, no topo. O título faz referência aos usos, ao trazer plantio 

como destaque, porém refere-se à planta como droga. O conflito do sujeito Jurídico está 

implícito em “plantio de droga”, que pensado a partir da ruptura em destaque da matéria – 

“deixe de ser crime” –, reforça a gravidade do fato por qualidades negativas, pelo crime. O 

resumo da notícia indica a problemática sob o aspecto mais polêmico da atual Lei de 

Drogas, que não prevê prisão para quem for flagrado portando ou consumindo substância 

ilícita, mas também não define a quantidade que separa o usuário do traficante86. Também 

traz a exceção, indicando que em alguns casos o crime se mantém. A última frase apresenta 

um tom que indica a atribuição de sensatez ao sujeito que age, o Jurídico, representado no 

texto através das expressões “comissão” e “juristas”. Em diversos momentos, também se 

verifica o sujeito Usuário. 

 
                                                            
86 Sobre esse aspecto, ver capítulo 3.3.1, onde a atual Lei de Drogas é debatida. 
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A notícia (FSP-C-02) recebe grande destaque na página C4 Cotidiano. Ocupa mais 

de metade da página e, além do texto noticioso, utiliza diferentes elementos em sua 

constituição: um olho destaca a fala do único procurador que compõe a comissão (sujeito 

Jurídico) e que votou contra a proposta; um infográfico, ilustrado com uma fotografia (em 

plano detalhe de um cigarro de maconha sendo fumado), sistematiza como é e como ficaria 

a lei, além de trazer outros aspectos da reforma do Código Penal e identificação pessoal dos 

integrantes da comissão; uma entrevista com um antropólogo (sujeito Especialista) 

destacando um lado positivo da descriminalização. A abordagem tem contornos 

explicativos, mantendo fracas marcas de alarmismo ou dramatização, como se percebe na 

referência às substâncias constantemente pelo termo droga. Verifica-se o tom de debate 

entre dois lados que, por se tratar de uma proposta, deve ser posteriormente discutida no 

Senado. Vários sujeitos estão atravessados na notícia, muitos se inter-relacionando: 

 
Quadro 12 – Sujeitos e nuances do texto FSP-C-02 

Sujeito Nuances 

Jurídico - juristas propõem descriminalizar uso e plantio de drogas / se aprovadas por juristas, condutas 
deixam se ser crime / por outro lado, estabeleceram uma exceção /  

- dos nove apenas relator procurador da República Luiz Carlos Gonçalves votou contra /  
- defensora pública Juliana Beloque, autora da proposta, citou reportagem que aponta 

crescimento do encarceramento 
- comissão que elabora projeto / responsável por elaborar texto / também propôs reduzir pena 

máxima para preso por tráfico / afirmou que alteração foi adequação 
- diferenciar usuário de traficante em ação policial ou decisão da justiça 

Especialista - especialistas atribuem a alta das prisões devido a confusão entre usuário e traficante 
- é possível estabelecer limites e diferenciar usuário de traficante, defende o cientista social 

Maurício Fiore, mestre em antropologia social pela USP 
Usuário - seria considerado usuário quem fosse pego com quantidade de droga / fato de não ser punido 

acabará estimulando que seja considerado traficante / vai correr risco de ser considerado 
traficante / se tiver pena adequada como 15 dias de prisão ou multa reduziria encarceramento / 
será considerado quem for pego com quantidade para 5 dias de consumo / será possível 
diferenciar de traficante em ação policial 

- hoje consumo já não é crime mas é raro que alguém faça sem praticar outras condutas 
criminalizadas 

- pena não é de prisão, acusado pode receber advertência, ser obrigado a prestar serviço /  
Traficante - acusado será punido com penas, o que hoje não está previsto, se consumo for na frente de 

crianças e adolescentes 
- estimulando que seja considerado traficante / será possível diferenciar de usuário em ação 

policial 
- usuário corre risco de ser considerado traficante 
- crescimento de acusados de tráfico desde 2006 
- reduzir pena máxima para o preso por trafico 

Estado - se proposta for aprovada pelo congresso, condutas deixam de ser crime 
- quantidade de uso será definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
- procurados, Anvisa, Polícia Federal e Ministério da Justiça informaram que não existe 

definição da média diária 
- tendência do sistema penal é na dúvida colocar todo mundo como traficante 
- diferenciar usuário de traficante em ação policial ou decisão da justiça 

Sociedade - exceção da lei manteria crime para uso de drogas nas proximidades de crianças e adolescentes. 
Fonte: elaborado pelo autor 
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As nuances dos sujeitos Usuário e Traficante mostram uma indefinição jurídica 

entre ambos no presente, confirmada pela fala dos demais sujeitos. As construções 

apontam para a existência de um debate moral entre diferentes graus de culpa na relação 

de ambos com as substâncias psicoativas, onde o sujeito Jurídico e o sujeito Estado são 

responsáveis por decidir, enquanto o Especialista tem reconhecimento para exercer a 

crítica. O sujeito Jurídico, fonte da notícia, é apresentado em conflito interno nos polos de 

apoio e de crítica à proposta de descriminalização, e vale observar o grande destaque da 

fala ao único relator que foi contra a proposta, que ganhou o espaço do olho da notícia. 

Interessante observar que ambos os argumentos aparecem usando o mesmo mote: a 

redução do encarceramento. A diferença é difusa. Na fala de apoio ao projeto de 

descriminalização, da defensora Juliana Belloque, há o argumento de que a falta de 

distinção entre usuário e traficante é motivo para o já divulgado aumento do 

encarceramento por tráfico. O relator, por sua vez, compreende que a distinção poderia 

levar a tal aumento, já que a justiça passaria a encarar todos como traficante. Semelhante a 

esse sujeito, figura o Estado, que nesse caso diferencia-se pelo fato de ser mais 

regulamentador. O sujeito Especialista aparece, primeiramente, de forma genérica, na fala 

da defensora, e num segundo momento recebe destaque como entrevistado. Um último 

sujeito pode ser considerado como auxiliar, aparecendo nos argumentos do próprio projeto 

midiatizado, configurando o que se denomina Sociedade, representada por “crianças e 

adolescentes”, que continuariam “protegidos” caso houvesse a aprovação. 

A notícia apresenta alguns aspectos importantes no que diz respeito ao narrador e à 

forma com que esse interpreta a realidade atual. O segundo parágrafo tenta resumir a atual 

legislação, que não prevê prisão ao usuário, informando que hoje o consumo “não é crime”. 

A lei atual apenas não pune mais o usuário com prisão, como bem descreve a mesma 

matéria, na sequência. Porém, o consumo ainda é um crime. A declaração impessoal entra 

em conflito como o próprio eixo central da notícia, que é a descriminalização do Usuário. 

Outro aspecto marcante diz respeito aos entretítulos, que destacam as duas principais 

mudanças do projeto: “Cinco dias” – como funcionaria a classificação em relação à 

quantidade; e “Pena para tráfico” – trata da redução da pena máxima para o tráfico, que é 

explicada pela comissão como uma adequação em relação a outros crimes.  

Em relação às repercussões do acontecimento, o jornal apresenta, além da primeira 

referência, um único texto opinativo sobre a questão: 
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Quadro 13 – Repercussão da proposta de descriminalização na FSP 

Edição Texto Gênero Título Sujeitos Tensão e foco 

29/05 FSP-C-01 Utilitário  Comissão quer que plantio de droga 
deixe de ser crime 

Jurídico (comissão) Foco na reforma proposta pelo Jurídico. 
Tensão entre crime e legalidade 

FSP-C-02 Informativo Juristas propõem descriminalizar 
uso e plantio de drogas 

Jurídico (juristas), Usuário 
(uso de drogas) 

Foco na reforma proposta pelo Jurídico. 
Tensão entre crime e legalidade 

30/05 FSP-C-03 Opinativo Coerência Penal   

Fonte: elaborado pelo autor 

 
O desenrolar do acontecimento traz um artigo de opinião sobre o assunto (FSP-C-

03), na edição do dia seguinte à primeira notícia.  Nele, o colunista tece elogios às 

proposições da comissão de reforma, e demonstra preocupação de que a maioria das 

mudanças relevantes seja vetada pelo Estado. O texto segue a linha da contradição da 

própria descriminalização e vai além, propondo legalização, com a qual já se convive bem 

“no caso do álcool e do cigarro”. O termo “apreciador de Cannabis” deve ser destacado por 

sua proposta de olhar sem preconceito ou intolerância. 

 
4.1.3.2 Uma única notícia na Zero Hora 

 
Na Zero Hora, apenas um texto entre 11 refere-se ao período ao evento-chave 

Descriminalização em comissão do Código Penal. O acontecimento é abordado no seu 

aspecto informativo e inusitado, e não apresenta relações com grupos sociais que debatem a 

questão, nem mesmo com a Marcha da Maconha, que havia sido noticiada no dia anterior. O 

texto surge na edição do dia seguinte ao anúncio do projeto (quarta-feira, dia 29 de maio de 

2012). É a única notícia (ZH-C-02) da página 34, editoria Geral, mas seu destaque é 

mediano, já que divide o espaço com editais e conteúdos publicitários. A notícia não traz 

fotografias e conta com um quadro explicativo com signos semelhantes aos encontrados na 

Folha de São Paulo: como é, como fica e outras propostas da reforma do Código Penal. 
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A matéria traz uma cartola que dialoga com o título. O título, por sua vez, indica 

abordagem a partir de uma possibilidade de mudança, de maneira factual, porém duvidosa 

em relação ao futuro, com foco no “porte para consumo”. Há uma tensão implícita. De um 

lado o Usuário que consome. Do outro, tanto o Estado que regula quanto o Jurídico que 

está definindo como será a regulação – considerando a tênue diferenciação entre alguns 

dos sujeitos propostos. Não fosse o termo “droga” e seus variados efeitos de sentido, o 

título poderia ser compreendido como isento de fato. O texto da notícia segue a linha 

factual do título, entrando em aspectos de como será realizada a distinção entre uso 

pessoal e tráfico, e apresenta três grandes diferenças com o que foi publicado na Folha de 

São Paulo. Diferentemente do jornal paulista, a Zero Hora acerta na comparação inicial de 
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como é a legislação hoje: “conduta ainda é crime, mas sujeita à aplicação de penas 

alternativas”. Outro ponto que merece destaque é a fala atribuída ao relator, que no texto 

da Folha faz contraponto à descriminalização e, aqui, diz que a atual legislação “não é 

clara o suficiente” na diferenciação entre usuário e traficante. Também merece destaque 

que o texto, quando expressa que a proposta será encaminhada ao Senado, cita o nome do 

presidente da casa, José Sarney, destacando a sigla partidária e Estado onde foi eleito. Os 

sujeitos presentes são: 

 
Quadro 14 – Sujeitos e nuances do texto ZH-C-02 

Sujeito Nuances 

Jurídico - para juristas, penas devem ser impostas em casos próximo a escolas / sugeriram ressalva caso 
pessoa consuma ostensivamente em locais públicos / simples fato de ser realizada a venda seria 
considerado tráfico / sugestões dos 

- Comissão de Juristas do Senado que discute mudanças aprovou ontem proposta de 
descriminalizar porte de drogas para consumo próprio 

- relator da comissão e procurador regional da república Luiz Carlos Gonçalves disse que 
colegiado deu passo a frente para propor fim da dúvida quanto a crime 

- Comissão sugeriu que quantidade estipulada seja para uso durante cinco dias / vai discutir hoje 
se cria figura de tráfico com maior ou menor potencial lesivo, com penas diferentes para 
diferentes substâncias 

- “surpreendida vendendo, não importa quantidade, é tráfico,” disse o relator 
- Conselho tem até final do mês para apresentar proposta de Reforma 

Usuário - não haveria mais crime se um cidadão fosse flagrado usando entorpecentes. 
- pessoa poderá responder a processo caso consuma ostensivamente / se valeria para o uso durante 

cinco dias 
- nesse caso usuário ficará sujeito a cumprir pena alternativa, se for condenado 
- “se a pessoa é surpreendida vendendo, não importa quantidade, é tráfico” disse o relator 

Estado - até final do mês para apresentar proposta de Reforma ao presidente do Senado José Sarney 
(PMDB-AP) 

- caberá à casa decidir se transforma sugestões em único projeto ou as incorpora e propostas que já 
tramitam no Congresso 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Seguindo a linha da possibilidade de mudança, o texto apresenta o anúncio da proposta 

de descriminalização de forma mais simplificada que o observado na Folha de São Paulo. A 

começar pela não apresentação dos conflitos dentro do próprio sujeito Jurídico, que é 

obliterada. A diferença entre Estado e Jurídico mantém-se na ideia de poder de 

regulamentação e poder de promover debate, respectivamente. Também não traz o sujeito 

Traficante, apesar de mencionar mais de uma vez o tráfico como enquadramento criminoso de 

quem for surpreendido vendendo qualquer droga. O sujeito Usuário apresenta um termo 

relevante, “cidadão”, que é utilizado quando o usuário é referido numa hipotética realidade 

onde vigoraria a descriminalização. Já quando o Usuário aparece cometendo algo que seja 

considerado crime, a expressão utilizada foi “pessoa”. A pouca relevância dos sujeitos na 

notícia contrasta com as várias informações trazidas pelo narrador, que adota as concepções 
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do sujeito Jurídico, a fonte da notícia. Por vezes, o narrador encarna a fala policialesca ao 

utilizar, no texto, o termo “substância entorpecente”. Também se identifica uma brevíssima 

contextualização da reforma do Código Penal, através da informação de que o trabalho dos 

juristas está em processo. Trechos como “comissão vai discutir hoje se cria a figura de 

tráfico...” ou “conselho tem até o final do mês de junho para apresentar proposta de 

reforma...” expressam essa pequena contextualização. 

 

4.1.3.3 Diário Gaúcho: da nota à matéria sobre o drama familiar 

 

No Diário Gaúcho, cinco entre 16 textos selecionados são referentes ao evento-chave 

Descriminalização em comissão do Código Penal. A primeira referência ao anúncio da 

descriminalização é de terça-feira, dia 29 de maio de 2012. É uma nota (DG-C-01) pequena na 

parte de baixo da seção O que há de novo, na página 2 do jornal. Logo acima, há uma matéria 

que se destaca, sobre polêmica de pressão do ex-presidente Lula sobre ministro do STF. 

 
A nota não apresenta título, apenas a expressão “Código penal”. A abordagem é 

semelhante à da Zero Hora, porém bastante resumida, em duas frases e um pequeno box 

explicativo de como será calculada a “tolerância” de cada “substância” “para o uso pessoal”. 

O termo “tolerância” indica, porém, que a proposta não aceita o uso de drogas, e sim que se 

abre uma exceção, por motivo que não é informado pelo narrador. Os sujeitos presentes são: 

  
Quadro 15 – Sujeitos e nuances do texto DG-C-01 

Sujeito Nuances 

Jurídico - comissão de juristas que estuda 
Estado - conforme definido pela autoridade administrativa de saúde 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Suas nuances indicam ideia de poder de promoção do debate e de poder de 

regulamentação, respectivamente. O narrador se apropria de duas expressões importantes: 

“enquadrado”, muito utilizado na linguagem policial, e “quanto maior o poder destrutivo da 

droga”, indicando abordagem negativa. 
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A tímida relevância identificada na nota sobre o anúncio contrasta com sua 

repercussão. Conforme quadro abaixo, se constata que o Diário Gaúcho é o jornal que mais 

abordou o anúncio da proposta de descriminalização das drogas por comissão de Reforma do 

Código Penal. Dos cinco textos sobre o evento-chave, além do texto já analisado, há dois 

artigos de opinião durante a semana. Já na edição de final de semana, 2 e 3 de maio, há uma 

matéria de mais de uma página sobre a descriminalização, com chamada na capa. Conforme 

quadro, percebe-se que os títulos não possuem muita informação: 

 
Quadro 16 – Repercussão da proposta de descriminalização no DG 

Edição Texto Gênero Título Sujeitos Tensão e foco 

29/05 DG-C-01 Informativo O que já de novo: Código Penal xxx Foco na informação da proposta 
anunciada 

30/05 DG-C-04 Opinião Incentivo ao crime   

31/05 DG-C-08 Opinião Sobre legalização das drogas   

2 e 3/06 DG-C-15 Utilitário  Veja nova proposta da Lei de 
Drogas 

xxx Foco na explicação da proposta anunciada

DG-C-16 Informativo Trocando em miúdos: Afrouxar Lei 
das Drogas gera polêmica 

xxx Foco na polêmica que proposta gera 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os dois artigos, assinados por colunistas, apresentam pontos de vista e argumentos 

contrários à proposta, interpretando que, com a aprovação, o crime deve aumentar. Na 

edição de quarta-feira, dia 30 de maio, a coluna Chamada das Ruas traz o artigo intitulado 

“Incentivo ao Crime” (DG-C-04). Na interpretação do colunista, a “tendência mundial 

irreversível” com a qual a proposta se alinha, na fala do Especialista, traz como 

consequência o aumento de consumo. No final do texto, há uma crítica às pessoas “tão 

esclarecidas”, que não teriam pensado no aumento do tráfico incentivando o crime. Também 

são criticados os “usuários” que defendem a descriminalização. Estes não sentiriam a 

desgraça do crime como a “gente humilde das vilas da periferia”, local apresentado como 

um território onde o tráfico instala bases, subjuga pessoas e espalha o medo. De fato, a 

redução do crime é um dos objetivos da proposta dos juristas. Porém, da forma com que os 

fatos são apresentados, trazendo o drama da periferia num jornal de público popular e 

distanciando os usuários dessa realidade, a descriminalização ganha tons generalistas 

alinhados com discursos que não concebem, de forma alguma, o uso de substâncias 

psicoativas consideradas ilegais, com argumentos de que o usuário de drogas é o 

financiador do tráfico e de toda a violência e crime resultantes da atividade. 

O outro artigo (DG-C-08), na contracapa da edição de quinta-feira, dia 31 de maio, 

segue a mesma linha e utiliza argumentações interessantes. A crítica tem tons graves: “muito 
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bonitinho, muito romântico para essas cabeças privilegiadas que não conhecem as periferias... 

nem a guerra diária que mata dezenas de pessoas”. Admite, de forma breve, que o assunto 

deve ser discutido. Traz a realidade do Uruguai, relatando que lá o uso não é crime, mas sim a 

venda de drogas. Ainda sobre a realidade uruguaia, o articulista calcula que a legalização e o 

plantio pessoal de cannabis deve gerar oito milhões de pés de maconha, partindo da hipótese 

de que todas as residências vão conter a quantidade máxima de plantas permitida. A partir 

dessa construção interpretativa, e da observação do “jeitinho brasileiro”, o texto conclui que, 

no Brasil, haveria venda de espaço nas residências, para os “interessados em aumentar a 

horta”. O articulista ainda traz a opinião de dois leitores: um sugere disciplina escolar sobre 

“malefícios da drogadição”, outro questiona como ficaria a lei de trânsito para com o 

“motorista que fumou uns baseados”. A constatação final é a de que a proposta é polêmica e 

diversas dúvidas ainda devem aparecer sobre a descriminalização. 

Na edição do final de semana, uma linha de chamada de capa (DG-C-15) indica 

página da matéria sobre a proposta da Lei de Drogas. A matéria (DG-C-16) ocupa quase 

completamente as páginas 16 e 17 do jornal, sob a cartola Ronda Policial. A proposta 

encontrada na capa sofre mudança de foco, pois a matéria aborda o drama familiar. O drama é 

utilizado par exemplificar o temor da descriminalização, conforme resumo da notícia. O texto 

apresenta o sofrimento familiar de uma mãe que enfrentou dificuldades para conseguir auxílio 

em saúde do Estado. Em tom de desabafo, sua fala direta conta que, há 13 anos, ela tenta 

livrar o filho do crack, mas que sem ter dinheiro para internação particular é impossível. A 

crítica ao Estado está presente na comparação do tratamento que a mulher recebeu quando foi 

buscar o filho na boca de fumo, melhor que em locais públicos. O caso encerra com a medida 

judicial adquirida para internação do seu filho. Além de remontar a violenta fissura do 

homem, a notícia apresenta termos como “viciado”, “descontrolado” e “poderia matar”. 

Uma fotografia ilustra a matéria, mostrando a mãe com a perna enfaixada, lesão 

adquirida na contenção do filho. Divididos em blocos, materiais auxiliares contribuem para a 

conformação de um campo de efeito de sentidos que dialoga com a realidade da periferia e 

traz fatores externos para o debate. Um box compara como é e como seria a legislação com 

aprovação da proposta. Outro box relata a situação da legislação sobre drogas de quatro 

países, de forma sucinta e superficial: Estados Unidos (apesar de alguns estados do país já 

contarem com legalização da cannabis para uso medicinal, o narrador informa que a 

descriminalização não é cogitada); Holanda (cita que país adotou medidas restritivas a turistas 

quanto ao uso de cannabis); Portugal (diz que número de dependentes em tratamento 
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aumentou depois da descriminalização); Argentina (porte para uso é descriminalizado, mas 

país sofre com crescimento de viciados em cocaína). 

A matéria também apresenta contradições internas entre as autoridades. O antigo 

secretário de saúde critica aumento de viciados e consequente aumento da demanda às 

estruturas de saúde, enquanto o atual defende a proposta como uma adaptação que 

compreende “o viciado” como “um doente crônico.” Ainda sobre saúde, há informações sobre 

a quantidade de leitos para desintoxicação no Rio Grande do Sul. Ainda aparecem as vozes e 

opiniões da polícia civil e militar do Estado. Paralelos entre uso e crime são percebidos 

quando o levantamento de homicídios divulgado aponta que “57% das mortes tiveram a 

droga apontada como causa”. Um último box traz a opinião de um juiz, que compreende a 

descriminalização como “desastrosa”. Para ele, o fato do consumo render marcação na ficha 

criminal do cidadão é o “último freio que impedia alguns usuários de se afundarem nas 

drogas”. O texto ainda traz a informação dada pelo juiz de que todos os dias são despachadas 

medidas judiciais de internação. Todos os elementos abordam com ênfase o lado negativo da 

descriminalização, na fala de representantes de diversos lugares sociais. O medo da mudança 

ganha destaque, apoiado no drama familiar que sensibiliza o leitor, matriz que é percebida em 

todos os textos referentes ao evento-chave no Diário Gaúcho. 

 

4.2 Principais continuidades rupturas discursivas identificadas 

 

A segunda parte da análise desconsidera a separação dos períodos por evento-chave 

adotada até aqui. Realiza-se uma visualização geral, por jornal, buscando identificar pistas 

que configurem a análise detalhada de aspectos relevantes. Nos moldes da análise anterior, o 

processo sistemático e analítico é flutuante e dialoga com os objetivos da investigação. Essa 

mudança de ângulo é realizada no sentido de compreender os aspectos recorrentes da 

problemática das drogas ilícitas midiatizada, revelando dispositivos e relações entre efeitos de 

sentido identificados no que Verón (2004) chama de contrato de leitura. Dessa forma, a 

análise dos aspectos recorrentes seve para pensar a inserção dos eventos-chave na 

problemática das drogas como um todo. 

A observação de aspectos ideológicos recorrentes; nuances que revelam conceitos e 

preconceitos sobre certas formas de agir e pensar; e dos principais ângulos adotados na 

cobertura de fenômenos identificados na sua continuidade, dialoga com Foucault (2011, p. 

56), que pensa o acontecimento discursivo como uma série a partir do “jogo de noções que 

lhes são ligadas”. Segundo o autor, tal compreensão visa mostrar “à luz do dia o jogo da 
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rarefação imposta, com um poder fundamental de afirmação”, e não desvendar “a 

universalidade de um sentido” (FOUCAULT, 2011, p. 70), estratégia na qual a investigação 

aqui proposta está de pleno acordo. 

 

4.2.1 Panorama geral 

 

Nos gráficos que seguem, observam-se os textos agrupados por temática abordada, em 

cada um dos três jornais. Os itens da cor verde são os escolhidos para o bloco de análise mais 

aprofundada que será realizado após o panorama. Os critérios delimitadores serão anunciados 

no primeiro sobrevoo aos textos, que será relatado logo a seguir. O método de escolha 

mantém-se atento a temas recorrentes e outras relevâncias identificadas conforme o manuseio 

do material empírico. 

Na Folha de São Paulo, 29 entre os 86 textos que compõe o corpus não estão 

relacionados a nenhum dos três eventos-chave. Divididos entre os focos centrais que cada 

texto aborda, a visualização indica uma variedade, com destaque à problemática do crack. 

 
Gráfico 6 – Panorama dos demais textos da Folha de São Paulo 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na Zero Hora, a maioria dos textos não trata dos eventos-chave. Do total de 40 textos 

que compõem o corpus, 35 apresentam abordagens distintas. O gráfico é sugestivo, indicando 

uma tendência da cobertura no seu viés criminalizado: 

 
Gráfico 7 – Panorama dos demais textos da Zero Hora 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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O Diário Gaúcho, assim como a Zero hora, apresenta a maioria dos seus textos não 

relacionados aos eventos-chave. Dos 43 textos, 36 possuem focos distintos. Classificados 

conforme tema e abordagens, a visualização demonstra a mesma tendência pela cobertura 

criminal: 

 
Gráfico 8 – Panorama dos demais textos do Diário Gaúcho 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

4.2.1.1 Panorama da Folha de São Paulo: o crack em destaque 

 

Como se observa no Gráfico 6, a temática do Crack é a de maior recorrência na 

Folha de São Paulo. Entre os nove textos, uma notícia (FSP-A-63) trata de ação social 

promovida pela prefeitura de São Paulo, de alimentação gratuita para moradores de rua, 

entre os quis muitos são usuários de crack do centro da cidade. Os oito demais textos 

identificados são referentes à ação anticrack levada a cabo pelo governo federal. Essa 

abordagem, especificamente, é expressiva no contexto da Folha e indica a pertinência de 

uma análise um pouco mais densa, levando em conta a exaustiva cobertura da Operação 

cracolândia, analisada previamente, e os objetivos da investigação, no que diz respeito aos 

aspectos de relevância social. 

 Os textos classificados como Medicação aparecem em segundo lugar de destaque, 

numericamente falando. São notícias e reportagens sobre a indústria farmacêutica e pesquisas 

científicas, onde o termo “droga” é utilizado como sinônimo de remédio. Também aparecem 

matérias sobre uso de drogas legais de forma recreativa. Esses textos são compreendidos 

como secundários na problemática observada. Sua recorrência é dada pelo recorte inicial 

utilizado para delimitação do material empírico, que previu trazer ao universo do corpus 

textos que utilizam o termo “droga”, mesmo que não sejam sobre a problemática em questão. 

A aparição é recorrente, porém sua análise não toca no objetivo central da pesquisa.  

A temática do Tráfico aparece como caso de polícia, envolvendo prisão, crime, 

assassinato e detenção de pessoas que a polícia informa estarem “possivelmente” envolvidas 
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com a venda de substâncias ilícitas. A incidência de textos nessa temática é fraca no jornal, 

apenas três. O primeiro deles é a notícia (FSP-A-40) que trata da confissão de um adolescente 

sobre assassinato de um radialista. Uma notícia (FSP-C-04) aborda a prisão de policiais 

suspeitos de torturar e matar um dos homens preso com drogas e armas do grupo que se 

preparava para uma suposta operação de resgate a um “chefe da facção PCC”. Outra notícia 

(FSP-C-05) é sobre ação da polícia que resultou no fim de um esquema de tráfico 

internacional, que teria ligações com o PCC. Não se configura uma regularidade 

compreendida como relevante para a análise detalhada desse aspecto. 

Um dos temas identificados na leitura dos jornais foi classificado como Comparação, 

compreendendo textos que não têm a problemática das drogas como foco, mas que citam, de 

alguma forma, a questão no decorrer discursivo. São trechos pequenos onde a droga aparece 

como recurso retórico, em comparações que podem ser negativas ou positivas. No caso da 

Folha, todos os textos assim observados fazem comparação negativa. Compreende-se como 

um aspecto relevante a ser observado detalhadamente por estar presente nos três jornais, e por 

manifestar opiniões e preconceitos apropriados na fala dos diferentes atores sociais quando 

estes não estão discorrendo diretamente sobre a problemática. 

Na categoria denominada A favor, os dois textos fazem referências positivas a usos ou 

formas de compreensão no debate a respeito das drogas ilegais. A observação desse aspecto é 

relevante, mesmo que não se apresente com regularidade, no sentido de identificar possíveis 

rupturas midiatizadas a respeito da problemática, nuances e atravessamentos no conflito 

estabelecido entre mudar ou não mudar a política de drogas. Procuram-se marcas da 

midiatização de setores sociais que compreendem de maneira alternativa as formas de relação 

do ser humano com substâncias psicoativas, direitos, deveres e liberdades no uso do corpo, 

criminalização social, formas de uso e abuso, questões de saúde pública, entre outros aspectos 

sistematizados no capítulo de contextualizações. 

A última temática, denominada Outros, compreende os demais textos que não se 

apresentam como regularidade e que abordam temáticas distintas ou acontecimentos pontuais, 

porém relacionados ao tema. Dos cinco identificados, dois fazem referência ao narcotráfico: 

uma chamada de capa (FSP-A-03) para texto de crônica de humor localizada no caderno 

Ilustrada (que não compõe o corpus da pesquisa). O título resume a abordagem: “Na 

Colômbia, saem as FARC e as drogas e entra Michel Teló”; uma matéria com entrevista 

(FSP-B-14) ao então candidato favorito à presidência do México, na qual o narrador interpreta 

que a vantagem nas urnas “significará a derrota do projeto do Partido da Ação Nacional, que 

governou por 12 anos e que recebe críticas pelo fato de não conseguir domar a 
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narcoviolência”. A entrevista foca em relações internacionais com o Brasil. Sobre o 

narcotráfico, a pergunta foi específica e política. Apesar de haver a informação de que seu 

partido, o PRI, governou entre 1929 e 2000, não há referências sobre como a questão era 

encarada quando o PRI estava no poder. Os três demais textos são: matéria (FSP-B-08) sobre 

gravação de videoclipe de músico de hip-hop na região da cracolândia; ombudsman da Folha 

(FSP-A-51) criticando dados numéricos descontextualizados em matéria sobre o número de 

consultórios de rua no tratamento de usuários de crack; notícia (FSP-B-12) sobre redação de 

vestibular da USP contendo mensagem subliminar que critica o reitor da Universidade e a 

polícia, em relação à tensão desencadeada pela prisão de alunos que fumavam maconha no 

campus. Como são temas variados, não serão observados. 

 

4.2.1.2 Panorama da Zero Hora: tráfico recorrente 

 

O Gráfico 7 é sugestivo, indicando uma abordagem por seus aspectos criminalizados, 

tanto na temática Tráfico quanto na temática Crime. A diferença entre ambos está, 

basicamente, no fato de que os textos identificados como Crime fazem ligação entre uma 

atividade criminosa e o uso de droga, enquanto Tráfico aborda prisões de pequenos e grandes 

traficantes, quadrilhas, suspeitos e assassinatos ligados à atividade. O grande destaque ao 

tráfico nas páginas da Zero Hora, e também no Diário Gaúcho, são determinantes para a 

seleção desse aspecto para uma observação mais detalhada a seguir. 

Dos três textos classificados como Comparação, diferentemente da Folha de São 

Paulo, um é uma comparação positiva. O grupo, como informado antes, será observado em 

seus aspectos mais detalhados, após os panoramas. 

Três textos são classificados como FARC. Dois são notas sobre jornalista francês feito 

de refém pelas FARC-EP, um dia antes de sua libertação (ZH-C-01) e após a libertação (ZH-

C-03). Em ambos, há a explicação de como ocorreu o sequestro, durante realização de 

reportagem sobre operação contra o tráfico. Outro texto é uma matéria (ZH-B-03) que utiliza 

expressões que lembram um ambiente de guerra ao falar da situação da Colômbia. O enfoque 

indica que a imagem do país, que estaria tentando se desvencilhar da ideia de lugar violento, 

foi prejudicada com o atentado atribuído às FARC-EP. O atentado teria sido uma represália a 

assinatura do acordo de livre comércio do país com os Estados Unidos. Identifica-se uma 

criminalização das FARC-EP no fato de as notas se referirem ao grupo somente pela 

característica da violência e do tráfico. Na matéria esse aspecto é acentuado, já que o narrador 

e suas fontes tratam o grupo somente como guerrilheiros que cometem atentados e sequestros, 
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desvalorizando questões políticas. Outro aspecto marcante é a relação feita entre a atual 

violência e os “sangrentos atentados cometidos nos anos 1980 e 1990 pelos narcotraficantes, 

em particular pelo cartel de Medellín, de Pablo Escobar”. O tema toca em conflitos 

geopolíticos interessantes. Porém, nesse momento, não se configura como recorrente ao ponto 

de merecer uma abordagem mais detalhada. 

Os quatro textos classificados como Outros são: notícia (ZH-A-02) sobre redução de 

verbas para Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), referindo 

que isso diminuirá verbas para combate ao crack; notícia (ZH-B-14) sobre hotel que será 

alugado para abrigar moradores de rua com “perfil diferenciado”, “que não usem drogas”; 

notícia (ZH-B-15) sobre Lei de Acesso a Informação que não deve dar acesso a dados sobre 

investigações criminais antes de ação, onde polícia cita como exemplo “área que tem boca de 

fumo”; notícia (ZH-C-04) sobre crescimento de venda de remédios ilegais via internet no 

Brasil. São textos que não apresentam regularidade ou outro aspecto que indique pertinência 

de análise do grupo. 

 

4.2.1.3 Panorama do Diário Gaúcho: mais tráfico 

 

O Gráfico 8 indica que o Diário Gaúcho também apresenta, com grande destaque 

entre os demais temas, a abordagem criminal. A diferença entre os textos classificados 

como Tráfico e como Crime segue o padrão identificado na Zero Hora: de um lado, prisões 

de pequenos e grandes traficantes, quadrilhas, suspeitos e assassinatos ligados ao tráfico; do 

outro lado, a droga de forma secundária, relacionada a alguma outra atividade criminosa. 

Como informado anteriormente, o grupo denominado Tráfico será observado 

detalhadamente, em seguida. 

O Diário Gaúcho contém quatro textos que foram classificados como Especial. Trata-

se de uma reportagem especial, em série, chamada “Meninas do Crack”. A proposta é contar a 

rotina das adolescentes meninas detidas na Fundação de Atendimento Socioeducativo do 

Estado (FASE), em Porto Alegre. Sendo um material de caráter especial, não configura 

regularidade de gênero e formato e, portanto, não será analisado detalhadamente. De qualquer 

forma, vale indicar que a problemática das drogas se insere nas reportagens através do tráfico, 

que aparece com destaque entre os delitos que levaram as garotas à internação na fundação. 

No diário Gaúcho, são quatro textos compondo o grupo classificado como 

Comparação, todos de caráter negativo. Como já informado, a categoria será analisada mais à 

frente. 
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Classificados como Outros, o jornal apresenta: notícia (DG-A-02) sobre estelionato, 

onde os presos recolhiam dinheiro dizendo ser para campanha contra o crack; artigo de 

opinião (DG-A-04) sobre álcool e tragédias no trânsito, onde no final o colunista considera 

que trânsito, álcool e drogas deveriam ser questões trabalhadas na sala de aula; notícia (DG-

B-07) sobre discussão de modelo de prisão usado em Minas Gerais onde os presos “têm a 

chave da porta, todos trabalham e estudam, quase ninguém foge e nos quais não entram 

drogas”; notícia (DG-C-09) sobre ampliação de vagas em albergues para moradores de rua de 

Porto Alegre, onde são aceitos moradores “sob efeito de álcool e drogas – mas não podem 

portar álcool e drogas –, desde que apresentem condições de convivência”. Da mesma forma 

que nos demais jornais, esse grupo não será analisado. 

 

4.2.2 Ações anticrack repercutem na Folha de São Paulo 

 

Na observação detalhada dos temas selecionados anteriormente, será realizado um 

mapeamento dos textos através de quadros. Os quadros utilizam metodologia já adotada de 

destaque a sujeitos e tensões, ou de destaque a sujeitos e nuances. Sua utilização, porém, não 

segue um padrão, já que cada caso abordado apresenta suas particularidades. Da mesma forma, 

alterações de aspectos observados podem ser realizadas. Algumas questões pertinentes, 

identificadas no processo e que não venham a compor os quadros, também podem ganhar 

destaque nas análises, conforme necessidade apresentada pelo material empírico. Relembrando, 

os textos completos estão disponíveis no Anexo A deste trabalho, para possível confrontação. 

São oito os textos, na Folha de São Paulo, sobre a ação anticrack promovida pelo 

governo federal. A temática é a mais abordada no jornal depois da grande cobertura sobre a 

Operação cracolândia nas ruas de São Paulo. A observação parte do quadro de sujeitos, 

tensão e foco: 

 
Quadro 17 – Ações anticrack na Folha de São Paulo 

Edição Texto Gênero Título Sujeitos Tensão e foco 

04/01 FSP-A-05 Opinativo  Sem desistir do doente (Artigo)   

05/01 FSP-A-09 Opinativo  Crack (Painel do leitor)   

FSP-A-10 Opinativo  Crack (Painel do leitor)   

19/05 FSP-B-01 Utilitário  Força nacional começa pelo Rio 
ação anticrack 

Estado (Força Nacional) e 
Usuário (usa o crack) 

Foco não ação federal que deve ser levada 
a outros locais. Tensão entre Estado e 
Usuário, o primeiro iniciando a ação e o 
segundo sofrendo ação 

FSP-B-03 Utilitário Rio usa Força Nacional em ação 
para combater crack 

Estado (Força Nacional) e 
Usuário (usa o crack) 

Foco utilização do exército no combate ao 
crack. Tensão entre Estado e Usuário, o 
primeiro iniciando a ação e o segundo 
sofrendo ação 
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FSP-B-04 Informativo Tropa não tem data para deixar 
morro 

Estado (Tropa) e Cidadão 
(o morro) 

Foco na duração indeterminada da ação. 
Tensão entre Estado que vai ficar e 
Cidadão que vai ter que conviver com 
ambiente sitiado 

21/05 FSP-B-09 Opinativo Crack (Painel do leitor)   

FSP-B-10 Informativo Rio tira de morro 400 usuários de 
crack 

Estado (Rio tira), Usuário 
(400 usuários) e Cidadão 
(o morro) 

Foco no número de usuários recolhidos. 
Tensão entre Estado que recolhe pessoas 
e Usuário que está sendo recolhido do 
morro onde vive 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Observa-se que existem dois momentos distintos, janeiro e maio. A partir disso, atento 

às principais tensões identificadas no título dos textos do gênero informativo e utilitário e 

levando em conta que o aspecto noticioso da temática aparece somente no dia após a ação 

federal no Rio de Janeiro, compreende-se como necessário observar mais detalhadamente os 

dois momentos, em suas particularidades. 

O primeiro tem início com artigo de opinião “Sem desistir do doente” (FSP-A-05), na 

edição do dia 4 de janeiro. O artigo inicia tecendo críticas aos investimentos prometidos e os 

realizados pelo governo federal nas ações anticrack. Porém, o foco segue por outro caminho. O 

articulista procura desconstruir o argumento, abordado em artigo anterior na Folha, de que a 

internação compulsória seria um retrocesso. Cita, inclusive, projeto de lei que determina prisão 

de seis meses para usuário e substituição por cuidados com a saúde como uma alternativa 

agradável, que ficaria sob controle “do Judiciário, depois de ouvir especialistas”. O artigo 

repercute em duas cartas de leitores no dia seguinte. Na primeira (FSP-A-09), o leitor considera 

louvável a inquietação, mas ressalta o fato do texto não ter demonstrado preocupação com os 

“mendigos dependentes de álcool que vivem embaixo da ponte e calçadas.” Sem desconsiderar 

o problema geral, a fala apresenta a midiatização da parcela da sociedade que problematiza a 

atenção dada ao crack em detrimento de outros problemas sociais semelhantes. A segunda 

(FSP-A-10), já de início, apresenta traços preconceituosos, e prima por uma linguagem culta: 

“Os rebotalhos humanos dizimados pelo crack são seres infelizes em que a vontade feneceu”. O 

leitor, porém, discorda da proposta de intromissão do judiciário, processo “demorado, 

desnecessário e injusto”. O leitor compreende o usuário de crack como “vítima” e concorda 

com a internação compulsória, que seria uma “prestação positiva” que o Estado deve assumir. 

O segundo momento que o crack volta a ter destaque no jornal, durante os períodos 

analisados, é no início da ação anticrack do governo federal no Rio de Janeiro. Conforme 

quadro anterior, a maioria é do gênero informativo, e os sujeitos destacados no título são 

apresentados no conflito da ação. No primeiro dia (19/05), a esfera federal do Estado envolve-

se na questão. No segundo dia (21/05), apresentam-se resultados rápidos e positivos. 
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Diferentemente das palavras usadas pelo narrador para descrever a ação na Operação 

cracolândia em São Paulo, onde o Estado dispersou, prendeu e provocou sofrimento ao 

Usuário, sem oferecer opção, a ação no Rio “tira” usuários do morro. 

No detalhe, os textos apresentam contornos que demonstram uma espécie de saudação à 

ação federal. No dia 19 de maio, seguinte ao início da ação, o jornal destaca em sua capa (FSP-

B-01) que a “Força Nacional começa pelo Rio ação anticrack” e que “trata-se de um projeto 

piloto [...] que deve se expandir a outras cidades”. A mesma edição traz uma chamada interna 

(FSP-B-03), na capa do caderno Cotidiano, que da mesma forma que a anterior, destaca o 

Exército subindo no morro carioca. A matéria (FSP-B-04) trata de forma comparativa a ação 

federal no Rio de Janeiro e a Operação cracolândia realizada em São Paulo, em janeiro. Três 

aspectos são destacados pelo narrador: em comparação com a ação na capital paulista, a 

afirmação de que no Rio ninguém foi preso, aliada à fala do Estado de que a participação dos 

150 homens da Força Nacional tem como objetivo “abrir caminho para que assistentes sociais, 

psicólogos e educadores públicos pudessem chegar ao alto do morro”; é traçada uma relação 

entre a ação federal (governo Dilma-PT) que utiliza força repressiva e as duras críticas feitas 

pelo PT à ação anterior, “na época em que a polícia ocupou a cracolândia em São Paulo” (há um 

box reforçando esse viés, com o título de “Contradição”); também o fato de que a ação é um 

projeto piloto que deve ser levado a São Paulo, já em “negociações com o governador”. Há 

ainda um infográfico comparativo entre as ações de São Paulo e Rio de Janeiro e um texto 

complementar que traz os sujeitos Estado e Especialista em confronto de opiniões.  

Dois dias depois, na edição que aborda o desenrolar do acontecimento, há uma carta 

de leitor e uma notícia. A carta (FSP-B-09) não segue o padrão até então observado de 

apresentar duas opiniões distintas sobre a questão. O leitor questiona a insistência do “modelo 

militar de combate às drogas”. Segundo ele, “o mesmo tipo de operação já mostrou que não 

deu certo antes”. A notícia (FSP-B-10) tem foco no número de usuários que foram “tirados” 

do morro. Na linha de apoio, o texto dá voz aos moradores, que estão preocupados “que 

operação seja apenas ‘maquiagem’ para a Olimpíada e Copa do Mundo”. A crítica ao suposto 

caráter higienista social na favela não é tensionada com a posição do Estado, que se limita a 

dizer que “não houve hostilidade por parte da população”, que “agentes não incomodam” e a 

fazer a previsão de que vai haver migração de usuários. A notícia encerra ressaltando uma 

suficiência do sistema de “abrigo compulsório” público e privado no Rio. O objetivo, 

diferentemente da tentativa de acabar com o tráfico no centro de São Paulo, “é tirar os 

usuários das ruas”. Na última frase, a fala do Estado informa, porém, que adultos não podem 
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ser obrigados a ficarem nos abrigos, e somente “os menores dependentes químicos são 

encaminhados para uma das quatro unidades de abrigamento compulsório”. 

De fato, identifica-se a Operação cracolândia realizada em janeiro operando como um 

acontecimento discursivo, que reflete ideologicamente na cobertura da ação no Rio. O clima é 

de expectativa, indicando que nem o Estado sabe como agir com o problema social, que nas 

palavras do ministro da saúde, é uma epidemia nacional. A concepção estigmatizada do 

usuário de crack é constante – salvo em casos específicos verificados em artigos e cartas, os 

textos opinativos, informativos e utilitários mantêm uma crítica à violência e um apoio ao 

tratamento sem consentimento. 

 

4.2.3 Tráfico quase diário na Zero Hora e no Diário Gaúcho 
 

Os textos que abordam a questão do tráfico aparecem em grande destaque entre os 

demais na Zero Hora e no Diário Gaúcho. São 43, ao todo, sendo 21 na ZH e 22 no DG. O 

quadro abaixo sistematiza os dados e indica as abordagens recorrentes, através de quadro de 

sujeitos, foco e tensão: 
 

Quadro 18 – Tráfico na Zero Hora e no Diário Gaúcho 

Zero Hora 

Edição Texto Gênero Título Sujeitos Tensão e foco 

04/01 ZH-A-01 Informativo  Revés no crime: Carros do tráfico 
entram no combate às drogas 

Crime (crime, tráfico) e 
Estado (combate) 

Foco no combate ao Crime. Tensão entre 
sujeitos no fato de Estado combater Crime 

06/01 ZH-A-04 Informativo  Crime na Cidade baixa: Homem 
executado em bar era foragido 

Crime (crime, foragido, 
executado) 

Foco na violência do Crime. 

07/01 ZH-A-07 Informativo  Amanhecer violento: Mãe e filho 
são executados na Capital 

Cidadão (mãe, filho) e 
Crime (quem executou) 

Foco na violência do crime. Tensão no 
Cidadão que sofre com ação do Crime 

08/01 ZH-A-08 Utilitário Retrato do crime: 40% dos presos 
são oriundos do tráfico 

Crime (crime, presos, 
tráfico) 

Foco na proporção de traficantes no 
universo do Crime 

ZH-A-09 Informativo  Freio nos promotores: Projeto 
abre debate sobre poder do MP de 
investigar 

Sociedade (debate), Estado 
(faz o projeto) e Jurídico 
(MP, promotores) 

Foco no debate sobre poderes. Tensão 
entre Estado e Jurídico que deve provocar 
interesse da Sociedade  

ZH-A-10 Informativo  Mutação no cárcere: Tráfico refaz 
perfil dos presos no Estado 

Crime (presos, cárcere, 
tráfico) 

Foco na mudança de perfil. Tensão na 
mudança do Crime, crescimento do tráfico 

09/01 ZH-A-13 Informativo  Remédio contra o crime: Policiais 
se disfarçam de médico em ação 

Crime (crime) e Estado 
(policiais)  

Foco na sagacidade contra o crime. Tensão 
no combate do Crime pelo Estado 

19/05 ZH-B-01 Utilitário Até avião: Polícia detém 
traficantes "de luxo" 

Estado (polícia) e Crime 
(traficantes) 

Foco no combate ao crime. Tensão no 
Estado que age sobre o Crime  

ZH-B-02 Informativo  Golpe no tráfico: Polícia detém 
bando e apreende até avião 

Estado (polícia) e Crime 
(bando, tráfico) 

Foco no combate ao crime. Tensão no 
Estado que age sobre o Crime  

22/05 ZH-B-04 Informativo  Suspeito preso Crime (o preso) Foco no combate ao Crime. Prisão  

23/05 ZH-B-05 Informativo  Cerco ao tráfico: Anjos da Lei 
fazem a 100ª prisão de traficante 

Estado (Anjos da Lei) e 
Crime(traficante) 

Foco no combate ao Crime. Tensão no 
Estado que age sobre o Crime 

ZH-B-06 Informativo  Preso espanhol procurado pela 
Interpol 

Crime (espanhol preso) e 
Estado (Interpol) 

Foco no combate ao Crime. Tensão no 
Estado que age sobre o Crime 

24/05 ZH-B-07 Utilitário Violência: Tráfico gera escalada 
de assassinatos 

Crime (tráfico) e 
Sociedade (onde 
acontece violência) 

Foco na violência do crime. Tensão no 
Cidadão que sofre com ação do Crime 
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ZH-B-08 Informativo  Violência em alta: Tráfico 
impulsiona homicídios 

Crime (tráfico) e 
Sociedade (onde 
acontecem homicídios) 

Foco na violência do crime. Tensão no 
Cidadão que sofre com ação do Crime 

ZH-B-09 Informativo  Outros casos (referencia em 
quadro sobre casos anteriores, um 
relacionado ao tráfico) 

Crime (relacionada a 
notícia sobre assassinato) 

Foco na violência do crime. Tensão no 
Cidadão que sofre com ação do Crime 

26/05 ZH-B-11 Utilitário Segurança: Perícia atrasa e 
traficantes são libertados 

Estado (a perícia) e 
Crime (traficantes) 

Foco na ingerência do Estado.Tesão na 
liberação do Crime por ineficiência do 
Estado 

ZH-B-13 Informativo  Burocracia a favor do crime: 
Falta de perícia liberta traficantes 

Estado (a perícia) e 
Crime (traficantes) 

Foco na ingerência do Estado.Tesão na 
liberação do Crime por ineficiência do 
Estado 

31/05 ZH-C-05 Informativo  Policial se passa por viciado para 
prender traficantes 

Estado (policial), Usuário 
(viciado) e Crime 
(traficantes) 

Foco na sagacidade contra o crime. Tensão 
no combate do Crime pelo Estado 

ZH-C-06 Informativo  Golpe no tráfico: MP denuncia 
presos em megaoperação 

Crime (tráfico) e Jurídico 
(MP) 

Foco no combate ao Crime.Tensão no 
Jurídico que se empenha contra o Crime 

01/06 ZH-C-08 Informativo  Pedido a Ogum: Bando fazia até 
simpatia contra ações da polícia 

Crime (bando) e Estado 
(polícia) 

Foco irônico no combate ao Crime. Tensão 
no Estado que se empenha contra o Crime, 
nesse caso com tons de preconceito a 
rituais populares 

02/06 ZH-C-10 Informativo  Polêmica jurídica: Justiça 
beneficia tráfico ao aplicar 
decisão do STF 

Estado (justiça, MP) e 
Tráfico (tráfico) 

Foco na ingerência do Jurícido.Tesão na 
direção contrária ao combate do Crime por 
ação do Jurídico 

Diário Gaúcho 

04/01 DG-A-01 Informativo  Foi trabalhar com 2 kg de 
maconha e acabou detida 

Crime (a detida) e Estado 
(deteu) 

Foco no combate ao crime. Tensão no 
Estado que age sobre o Crime dentro de 
ambiente de trabalho 

DG-A-03 Informativo  Carros em nova direção  Título não informa 

06/01 
 

DG-A-06 Informativo  Morto em bar era foragido Crime (assassinato, 
foragido) 

Foco na violência do Crime. 

DG-A-07 Informativo  Limpa no Beco do Bombom Estado (limpou) e Crime 
(sujeira) 

Foco no combate ao crime. Tensão no 
Estado que age sobre o Crime 

07 e 08/01 DG-A-08 Utilitário Mãe e filho executados pelo 
tráfico 

Cidadão (mãe, filho), 
crime (tráfico) 

Foco na violência. Tensão no Cidadão 
que sofre com Crime 

DG-A-09 Informativo  Dor de pai e marido: "Terminou a 
minha vida"  

Cidadão (pai e marido) Foco na violência. Tensão no Cidadão 
que sofre com Crime 

DG-A-10 Informativo  BM 'colhe' 27,6 kg de maconha Estado (BM) e Crime 
(maconha apreendida) 

Foco no combate ao crime. Tensão no 
Estado que age sobre o Crime 

DG-A-11 Informativo  Dor antiga (Almanaque do 
Diário) 

Cidadão (dor) Foco no sofrimento do Cidadão com o 
Crime. 

09/01 DG-A-12 Informativo  Gangue pega na Restinga Crime (gangue) e Cidadão 
(vive na Restinga) 

Foco na violência. Tensão no Cidadão 
que sofre com Crime 

19 e 30/05 DG-B-01 Utilitário DROGA: Firma rendia R$ 15 mil 
por dia 

Crime (firma, droga) Foco no combate ao crime rentável.  

DG-B-02 Informativo  Fim da Farra: De pai para filho, 
da rua ao xadrez 

Crime (pai e filho no 
xadrez) 

Foco no combate ao crime. Tensão no 
Cime que leva à ação do Estado 

23/05 DG-B-05 Informativo  Preso 101º traficante no entorno 
das escolas 

Estado (prende), Crime 
(tráfico) e Cidadão (escola)

Foco no combate ao crime mais grave 
por atingir crianças. Tensão entre Estado 
e Crime combatido especialmente por ser 
mais prejudicial ao Cidadão 

25/05 DG-B-06 Informativo  Bateu carro e caiu por tráfico Crime (tráfico) e Estado 
(quem prendeu) 

Foco no combate inesperado ao Crime. 
Tensão no Estado que está atento ao 
Crime 

DG-B-08 Informativo  Plantão: Capital (box tráfico) Crime (tráfico) Foco no combate ao crime. 

26 e 27/05 DG-B-09 Utilitário Brigada detona o Xis-Maconha Estado (BM) e Crime (xis-
maconha) 

Foco irônico no combate ao crime. 
Tensão no Estado que combate ao Crime 

DG-B-10 Informativo  Tele-entrega falcatrua: Xis-
Maconha desandou 

Crime (falcatrua, xis-
maconha) 

Foco irônico no combate ao crime. 
Tensão no fim do crime por ação do 
Estado 

DG-B-11 Informativo  Burocracia criminosa: Perícia 
atrasada, traficante solto 

Estado (perícia) e Crime 
(criminosa, traficante) 

Foco na ingerência do Estado.Tesão na 
liberação do Crime por ineficiência do 
Estado 
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28/05 DG-B-14 Informativo  Morte cruel: Tráfico mata mais 
um em Alvorada 

Crime (trafico) e Cidadão 
(mora em Alvorada) 

Foco na violência. Tensão no Cidadão 
que sofre com Crime 

DG-B-15 Informativo  BM prende 89 em ação no Estado Estado (BM) e Crime (89 
presos) 

Foco no combate ao crime. Tensão no 
Estado que age sobre o Crime 

31/05 DG-C-06 Informativo  Agente finge ser drogado e se dá 
bem 

Estado (agente) e Usuário 
(drogado)  

Foco na sagacidade contra o crime. Tensão 
no combate do Crime pelo Estado 
(comparar com ZH) 

01/06 DG-C-12 Informativo  Defesa contra polícia? Mandinga 
não funcionou 

Estado (polícia) e crime 
(em defesa) 

Foco irônico no combate ao Crime. Tensão 
no Estado que se empenha contra o Crime, 
nesse caso indicando ineficiência de rituais 
populares 

DG-C-13 Informativo  Escola? Não, boca de fumo Sociedade (escola) e Crime 
(boca de fumo) 

Foco do Crime mais prejudicial. Tensão 
entre Sociedade que necessita de escolas 
e Crime sagaz  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Destaca-se a regularidade da inserção de textos relacionados ao trafico em ambos os 

jornais, o que leva a refletir sobre fatores de notícia determinantes para a cobertura 

privilegiada. De fato, a continuidade é relevante e sua constatação dialoga com as revisões do 

conceito de pânico moral de Machado (2004). Constitui-se, como observado no quadro 

anterior, uma condição de ameaça aos interesses sociais que deve ser compreendida não como 

uma “erupção súbita de preocupação, mas antes como uma forma comunicacional endêmica 

na nossa sociedade, apresentando intensificações em locais e momentos específicos, a 

propósito de temas particulares” (MACHADO, 2004, p. 76). Sob tal reflexão, porém, reforça 

o fato de que, diferentemente da abordagem do crack na Folha de São Paulo, que é 

intensificada em momentos específicos de deflagração de um fenômeno relevante, o tráfico na 

Zero Hora e no Diário Gaúcho ganha status de cotidianidade. Tal impressão revela o tom 

policialesco como principal forma de abordagem do complexo e polêmico universo de temas 

relacionados às drogas ilícitas, em detrimento de outras abordagens e fontes. 

As nuances e tensões observadas no quadro anterior indicam o discurso diferenciado 

aos diferentes públicos. Na Zero Hora, identifica-se um ambiente de guerra, de combate às 

drogas, ao tráfico, às atividades criminosas e à violência ligada à atividade, percebidas em 

nuances encontradas nos títulos como: “combate às drogas, executado era foragido, mãe e 

filho executados, remédio contra o crime, cerco ao tráfico, tráfico gera escalada de 

assassinatos, espanhol procurado pela Interpol, policial se passa por viciado.” O Diário 

Gaúcho segue uma linha menos combativa, tratando do caso de forma mais dramática, num 

movimento de aproximação com seu público leitor. Por vezes, percebe-se irreverência e 

ironia, bem como a utilização de gírias e termos do dia a dia. Entre diversas nuances, 

destacam-se: “morto era foragido, mãe e filho executados, dor de pai e marido, BM colhe 

maconha, da rua ao xadrez, preso traficante próximo à escola, BM detona Xis-Maconha, 

burocracia criminosa, agente finge ser drogado, mandinga não funcionou, boca de fumo”. 
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Há de se considerar também, aprofundando o olhar sob outro ângulo da cobertura do 

tráfico, que os textos desse grupo apresentam três focos distintos e recorrentes: combate ao 

crime, violência e ingerência do Estado. Tal movimento permite comparar as diferentes 

nuances dos jornais, já que pertencem ao mesmo grupo, mas são destinados a públicos 

diferentes. A Zero Hora apresenta dez textos focando no combate ao crime, o Diário 

Gaúcho apresenta 13. A fim de observar marcas ideológicas comparadas, opta-se pela 

analise de uma notícia que tenha destaque em ambos os jornais. Os textos tratam da prisão 

de uma quadrilha de tráfico (ZH-B-02 e DG-B-02), notícia que ganhou chamada de capa 

(ZH-B-01 e DG-B-01). Enquanto a Zero Hora destaca o avião apreendido junto ao “bando”, 

informando que o grupo é “liderado pelo filho de um dos maiores traficantes do RS”, o 

Diário Gaúcho destaca o caráter “de pai para filho” da atividade criminosa. As notícias são 

do mesmo repórter, mas as diferenças de estilos são marcantes.  

A ZH apresenta um estilo corrido, com expressões polidas, dando voz ao sujeito 

Estado já no início do texto (Denarc). No trecho sobre o avião apreendido, o entretítulo 

informa: “Detido em uma cobertura”. O narrador segue informando o possível 

descobrimento de uma rota sofisticada, porém, como ele mesmo informa, o preso é 

suspeito. Na sequência, o Estado revela: “temos só indícios, que podem indicar apenas o 

uso de drogas ali”. O texto ainda destaca o braço do bando que “se dedicava a cultivar e 

vender mudas de maconha a usuários da droga que residem em bairros nobres da Capital”, 

e encerra com a fala da polícia: “Estamos investigando também os compradores, pois esse 

cultivo é crime”. 

O Diário Gaúcho apresenta um estilo resumido e quebrado em diversos entretítulos 

e boxes. Os títulos dos boxes indicam a linguagem popular: “‘Picareta’ limpava grana”; 

“Avião de playboy é apreendido”; “Patrão da Vila Elza”. Os adjetivos imprimem um 

realce ao aspecto abordado. Nos dois primeiros, é estabelecida uma relação dos sujeitos a 

um fim previsível que leva o crime: a cadeia. No último, é contada a história de crimes do 

“patrão”, o líder da quadrilha preso, ressaltando seu nome em processos “de crimes 

chocantes, como a execução de uma grávida e de uma criança de 11 anos, entre outros”. 

Dois entretítulos em destaque informam: “Influência no Beco do Adelar”, localidade onde 

“se multiplicam pontos de tráfico”; e “Aranha, o outro pupilo”, que fala sobre a detenção 

de cúmplice da quadrilha, já preso há um mês antes. 

Além do combate ao crime de tráfico, identificam-se outros temas recorrentes entre a 

categoria observada: Violência do crime relacionado ao tráfico (ZH=5 e DG=6); e 

ingerência do Estado contribuindo com a impunidade da criminalidade (ZH=3 e DG=1). 
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Aliando tais dados à observação das tensões e focos no quadro anterior, identifica-se uma 

semelhança na abordagem dos aspectos criminalizados da problemática das drogas, tendo 

como diferença a linguagem, os estilos e as estratégias. Tal diferença deve-se às diferentes 

classes sociais a quem o jornal se destina, o Diário Gaúcho voltado ao popular e a Zero 

Hora voltada à classe média gaúcha. Em ambos, identificam-se preconceitos e intolerância 

dispersos no decorrer dos discursos. Porém, o aspecto mais relevante da cobertura do tráfico 

é sua regularidade enquanto acontecimento discursivo, configurando um ambiente de crime 

e violência constantes, sem problematizações que liguem a criminalidade a demais aspectos 

contextualizadores, ou mesmo das diferentes tensões sociais que debatem a questão de 

forma alternativa. 

 

4.2.4 Drogas no discurso comparativo em todos os jornais 
 

Um aspecto interessante, presente nos três jornais analisados, é a forma como o uso de 

drogas aparece em textos que não têm como foco a problemática. A Folha de São Paulo e a 

Zero Hora apresentam três textos classificados dessa forma, e o Diário Gaúcho, quatro. Nesse 

caso, compreende-se como pertinente observar foco e trecho da comparação realizada. 

Abaixo, o quadro com a sistematização: 

 
Quadro 19 – Drogas como comparação nos três jornais 

Folha de São Paulo 

Edição Texto Gênero Título Foco da comparação Trecho 

19/05 FSP-B-02 Informativo Droga para déficit de atenção está 
em falta nos EUA, diz governo 

Comparação negativa do uso 
recreativo de psicoativos. 
Seca de medicamentos 
resulta de conflito entre 
fabricantes de medicamentos 
e governo dos EUA 

- fabricantes querem aumentar seus lucros, 
enquanto a agência antidrogas quer 
impedir que os remédios sejam 
utilizados como droga recreativa ou para 
melhorar desempenho escolar de jovens 
considerados normais 

28/05 FSP-B-16 Informativo Estudos procuram fórmula para 
chegar bem aos cem anos 

Comparação negativa no uso 
de drogas que faz mal a 
saúde.  Ilustração mostra 
alguns grupos étnicos que 
vivem bem até depois dos 
cem anos. No Povoado de 
Vilcabamba, Equador, há a 
referência  

- os centenários dessa localidade fumam, 
bebem álcool, comem muito sal, tomam 
muito café e até usam drogas Ainda 
assim, muitos viveram até os 110 ou 120 
anos 

31/05 FSP-C-06 Informativo Doenças causadas por cigarro 
matam 357 por dia no país 

Comparação negativa do 
custo ao governo para ratar 
doenças decorrentes do fumo 
em relação ao crack 

- custa R$ 21 bilhões anuais... Esse valor é 
cerca de cinco vezes o que o governo vai 
gastar, até 2014, no plano de combate ao 
crack 

Zero Hora 

06/01 ZH-A-03 Opinativo Celebrando a impunidade no 
trânsito (artigo de opinião) 

Comparação negativa na 
questão do álcool e trânsito 
na referência ao teste 
realizado em motoristas em 
outros países que identifica 
até outras substâncias 

- Não havendo a coleta do bafômetro... os 
exames clínicos ... teriam atestado o estado 
de embriaguez. Seria suficiente em 
diversos países ... sendo inclusive possível 
utilizá-la para aferir o efeito de outras 
substâncias psicoativas além do álcool 
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25/05 ZH-B-10 Informativo Presos no comando: Estado 
avalia cadeia sem grades 

Comparação negativa na 
divagação do narrador sobre 
uma cadeia sem os males que 
as prisões normais possuem 

- Que tal presídios sem guardas, grades ... 
quase ninguém foge e não entram drogas, 
armas ou celulares 

01/06 ZH-C-07 Opinativo Moderação vai virar crime (artigo 
de opinião) 

Comparação positiva ao que 
o articulista considera 
excessos de proibições do 
Estado, ao criticar a 
proibição do jogo no Brasil 

- Eu, se fosse o Estado, sabe o que eu 
proibiria? Essas pessoas que não bebem, 
que não fumam, que não usam droga 
alguma, que não jogam... 
- Mas, como alguns erros e excessos são 
ilegais, a ilegalidade vai se converter em 
funcionamento de quadrilhas, em armas 
para traficantes e verbas para a corrupção

Diário Gaúcho 

06/01 DG-A-05 Informativo Duplo homicídio: Dois amigos, 
um destino 

Comparação negativa ao 
trazer o tráfico ao texto por 
não fazer a relação com o 
crime 

- A polícia desconhece o motivo, mas, 
aparentemente, o caso não tem como 
pano de fundo o tráfico de drogas – 
embora sejam execuções 

25/05 DG-B-07 Informativo Cadeia sem grades? Longe daqui Comparação negativa na 
divagação do narrador sobre 
uma cadeia sem os males que 
as prisões normais possuem 

- Que tal presídios sem guardas, grades ... 
quase ninguém foge e nos quais não 
entram drogas, armas ou celulares 

29/05 DG-C-02 Opinativo Desistir jamais (artigo de 
opinião) 

Comparação negativa na 
fala de marido de mulher 
desaparecido 

- Minha mulher não bebe, não fuma, não 
usa drogas, nem toma remédios 
controlados 

01/06 DG-C-10 Opinativo Cerco ao cigarro Comparação negativa ao 
citar o crime que envolve a 
venda de drogas, pensando 
formas de reduzir o consumo 
de cigarro 

- Proibir a venda? Não resolveria. Como 
no caso das drogas, logo surgiria uma 
grande rede criminosa atando no setor 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na Folha de São Paulo, os textos são do gênero informativo e realizam a comparação 

pelo aspecto negativo. O primeiro (FSP-A-02) apresenta o conflito entre o Estado regulador 

e a indústria farmacêutica que visa o lucro. De certa forma, a temática é referente à 

problemática das drogas ilícitas. Nesse caso, o uso recreativo é ilícito. Destaca-se a 

utilização dos termos “remédio” e “droga” para a mesma substância, diferenciando a 

utilidade do produto. Nuance que indica, ao mesmo tempo, o desejo pelo lucro e os 

controles exercidos para que o cidadão não use substâncias de forma recreativa. Já a notícia 

sobre os centenários (FSP-B-16) refere-se a um estudo sobre longevidade, onde uma 

ilustração sobre os costumes de vida do povoado equatoriano de Vilcabamba lista-os com 

surpresa, já que as pessoas da região vivem mais 100 anos. A matéria apresenta o uso de 

uma série de drogas lícitas entre os hábitos da população do lugar, acentuando o uso de 

substâncias ilícitas em “até usam droga”. A expressão é utilizada no seu sentido mais 

comum e preconceituoso, o de produto maléfico. O último texto com essa temática (FSP-C-

06) traz o investimento federal em planos de combate ao crack como parâmetro para medir 

o custo em saúde que se gasta tratando de problemas relacionados ao uso de tabaco. 

Observa-se uma medida de dois elementos diferentes, mas que no discurso ganha relevância 

ao comparar os males entre as diferentes drogas. 



 
 
 
 

126 

Na Zero Hora, um dos três textos classificados nesse aspecto apresenta comparação 

positiva (ZH-C-07). É um artigo de opinião sobre o jogo no Brasil, que é proibido e gera 

corrupção. Cita o caso de Carlinhos Cachoeira como exemplo da corrupção gerada pela 

ilegalidade circulando no alto escalão da política nacional. O autor tece críticas a um excesso 

de envolvimento do Estado na vida pessoal do cidadão e ao pensamento de que a vida deve 

ser vivida sem nenhum tipo de atividade perigosa. Dessa forma, como metalinguagem, o 

articulista diz que se ele fosse o Estado, proibiria as pessoas de viverem com excesso de 

moderação. Na sua conclusão, relaciona a ilegalidade desses excessos à existência do tráfico, 

do crime e da corrupção. O texto foca no jogo, e utiliza a problemática das drogas de forma 

dialética, sem maiores aprofundamentos. Identifica-se a midiatização do preconceito de que as 

pessoas são chatas quando não são transgressoras. 

Os demais textos da Zero Hora são comparações negativas. O primeiro (ZH-A-03) é 

um artigo de opinião criticando a não obrigatoriedade do bafômetro em casos que envolvam 

acidentes. A comparação aparece na apresentação da realidade de outros países, onde o exame 

clínico é obrigatório e pode diagnosticar se motorista está sob efeito “de outras substâncias 

psicoativas além do álcool”. Não utiliza termos de carga negativa, mas de forma indireta, 

relaciona acidentes de trânsito ao consumo de outras substâncias. O outro texto (ZH-B-10) 

trata de um presídio mineiro diferenciado, noticiando que o modelo será discutido em “Porto 

Alegre como alternativa ao sistema tradicional gaúcho”. Relaciona a realidade do crime ao 

uso de drogas, conforme construção detalhada no quadro anterior. 

No Diário Gaúcho, os quatro textos comparam negativamente. Em um deles (DG-B-

07), a notícia e a construção textual são exatamente a mesma do que foi identificado no 

texto sobre o presídio mineiro, visto logo antes. A diferença se dá no fato de que, na Zero 

Hora, a notícia detalha o projeto, e no Diário Gaúcho há apenas uma nota. No outro texto do 

gênero informativo, uma notícia (DG-A-05) sobre assassinato que a polícia não sabe o 

motivo, cita, indiscriminadamente, que o homicídio “aparentemente” não está relacionado 

com o tráfico. Nesse caso, a comparação é um fator surpresa e indica ligação direta da 

problemática das drogas com a violência e o crime. Os dois últimos textos são opinativos. O 

primeiro (DG-C-02) apresenta trecho de carta de um leitor onde este, para indicar que sua 

mulher desaparecida era uma boa pessoa, diz que ela não tem vícios. A construção segue o 

padrão de diferenciar cigarro, álcool e “drogas”, conferindo diferentes cargas negativas aos 

diferentes psicoativos. No artigo (DG-C-10) sobre o cerco ao cigarro, o articulista pede mais 

medidas de inibição do consumo de tabaco. Nas suas reflexões sobre os moldes de 
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regulamentação, a alternativa da proibição é descartada, numa comparação do que viria a 

ser o mercado ilegal de cigarro com o atual caso das drogas, que articula redes criminosas. 

 

4.2.5 Discurso positivo na Folha de São Paulo 
 

Observar tal aspecto é relevante no contexto desse trabalho, no sentido de procurar 

traços de ruptura no discurso hegemônico sobre consumo, bem como conhecimentos e 

compreensões alternativas sobre psicoativos. Dessa forma, compreende-se como discurso 

positivo a midiatização da problemática numa perspectiva de apoio a mudanças sócio-

culturais, ou na perspectiva de conhecimentos que não tomam partido, mas consideram a 

possibilidade de haver aspectos positivos no uso de substâncias psicoativas, em determinadas 

circunstâncias. Nessa linha, entre todos os textos, foram identificados apenas dois: 
 

Quadro 20 – Discurso positivo na Folha de São Paulo 

Edição Texto Gênero Título Sujeitos Tensão e foco 

07/01 FSP-A-46 Informativo  Na meia-idade, quem usou 
maconha tem cérebro até melhor 

Usuário (quem usou) Foco na descoberta da pesquisa. Tensão 
entre Usuário e quem não usa 

20/05 FSP-B-06 Opinativo Legalizar a liberdade (artigo de 
opinião) 

  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O Quadro 20 não apresenta as informações claras através dos títulos. Isso faz com que 

figure como necessário realizar uma observação atenta a cada um dos dois casos, a fim de 

identificar as nuances dos aspectos positivos. Para isso, utiliza-se o quadro de observação das 

nuances. Primeiro, a notícia (FSP-A-46) do gênero informativo: 
 

Quadro 21 – Sujeitos e nuances do texto FSP-A-46 

Sujeito  Nuances 

Usuário - quem usou maconha tem cérebro até melhor 
- uso de drogas como a maconha não necessariamente se reflete em capacidades mentais 

piores quando a pessoa chega à meia idade 
- raciocínio de quem usou ou usa maconha se mostra ligeiramente mais afiado de quem 

nunca experimentou a droga 
- dado vale também para quem usava outras drogas ilícitas, embora a maioria dos 

membros seja de usuários de cannabis 
Não usuário - Resultado vem de comparação com quem nunca usou droga 

- raciocínio de quem usou ou usa maconha se mostra ligeiramente mais afiado de quem 
nunca experimentou a droga

Especialista - Pesquisa britânica 
- A pesquisa ... recolheu dados sobre uso de drogas quando as pessoas tinham 42 anos... 
- Os pesquisadores, no entanto, dizem que o fato provavelmente não vale para usuários 

pesados da droga 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Comparando com as abordagens recorrentes à problemática, a notícia (FSP-A-46) 

mostra-se mais amena ao falar do Usuário. Com o foco nos resultados de pesquisa científica, 

apresenta tensões entre o que foi descoberto e o conhecimento que se tem. O tom é científico, 

utilizam-se termos que seguem numa linha mais técnica e menos adjetivada, em todos os 

sujeitos presentes. Ainda assim, é possível encontrar alguns aspectos ideológicos do texto que 

indicam surpresa do fato, o que indica que a narração parte do lugar que compreende o uso de 

drogas como uma atividade que somente prejudica o organismo. Percebe-se, em trechos como 

“tem cérebro até melhor” e “maconha não necessariamente se reflete em capacidades 

mentais piores”. No geral, a opinião do Especialista apresenta-se como séria e considerável, 

devido à sua representatividade social e métodos científicos. O final da notícia, porém, traz a 

fala do especialista. De forma superficial, compreende-se ao mesmo tempo uma não 

segurança dos dados, em “provavelmente não vale para usuários pesados”, bem como 

reforçando os aspectos de malefício à saúde do consumo de substâncias ilícitas. Tal texto leva 

à reflexão sobre o ponto de partida do narrador, quando gênero informativo. O jornal 

apresenta alguns dados como verdade e quando fenômenos indicam o contrário, a abordagem 

é realizada com tons e nuances que reforçam os consensos, nesse caso sendo o malefício do 

uso de substâncias psicoativas ilegais como aspecto mais importante do consumo. 

O outro texto que apresenta discurso positivo é um artigo de opinião (FSP-B-06). De 

caráter reflexivo a respeito da política de drogas, o texto é desenvolvido, também, sobre a 

autoridade do Especialista: 

 
Quadro 22 – Sujeitos e nuances do texto FSP-B-06 

Sujeito  Nuances 

Especialista - Pesquisadores britânicos pedem que governo aplique sobretaxa a alimentos não 
saudáveis 

- ideia, contraintuitiva, é defendida com competência por Geoffrey Miller em “Darwin 
vai às compras” 

- autor calculou a frequência e o custo das chamadas externalidades negativas 
-  

Estado - podemos usar o sistema tributário para ampliar nosso nível de liberdade 
- se formos capazes de calcular o tamanho desse feito e incorporá-lo ao preço do 

produto em forma de imposto, nós podemos legalizar a liberdade 
-  

Proibicionistas - Um doa maiores argumentos de quem defende a proibição das drogas é o de que a 
decisão individual de utilizá-las tem um impacto negativo sobre a sociedade 

Usuário, 
sociedade 

- elevar tributos não acabará com a dependência de drogas, assassinatos e a poluição, 
mas preços têm um efeito considerável sobre os níveis de consumo e é mais justo que 
os custos das externalidades de um produto recaiam sobre os usuários do que sobre o 
conjunto de contribuintes 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Como artigo de opinião em primeira pessoa, o autor do texto utiliza a figura do “eu” 

na construção do discurso. E segue refletindo sobre o estudo britânico, relacionando os 

argumentos a uma nova forma de lidar com a problemática das drogas onde regulação e 

responsabilidades sobre o uso devem ser melhores avaliadas. Quanto aos sujeitos, o texto 

apresenta o Especialista como voz de poder, que é respeitada devido ao seu destaque social. O 

articulista utiliza essa representatividade do Especialista como apoio à sua reflexão. O sujeito 

considerado Estado é apresentado como um ente de regulação através de um aspecto que 

normalmente é encarado apenas pelo viés burocrático, o “sistema tributário”. O parágrafo 

final, de forma conclusiva, apresenta o Usuário e a Sociedade em tensão, indicando que a 

mudança proposta não resolveria os problemas decorrentes do uso, como “dependência 

química” e “assassinatos”, mas colaboraria para que o Usuário arcasse com responsabilidades 

diferenciadas da Sociedade, através de tributos. O texto conclui opinando que “essa política 

nos permitiria criar sociedades mais abertas e tolerantes”, indicando uma possibilidade de 

tolerância ao uso de substâncias que hoje são ilegais.  

Em linhas gerais, o artigo apresenta-se como a maior fala antiproibicionista de todo o 

corpus dessa pesquisa. Como já visto em etapa anterior, nem mesmo na midiatização da 

Marcha da Maconha, momento onde grupos de número considerável de pessoas pouco ou 

muito envolvidas com o antiproibicionismo, apareceram argumentos dessa magnitude – e que 

ainda assim apresenta-se de forma humilde, em um pequeno artigo. É interessante observar 

que sua publicação acontece um dia após a Marcha de São Paulo e ainda assim, nenhuma 

referência fez a ligação desse setor da sociedade com o discurso a favor de uma 

regulamentação e a opinião do colunista, que então figura como isolada no contexto geral. 

  



 
 
 
 

130 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cada passo dado rumo à conclusão desta investigação, os medos e inseguranças, 

comuns na primeira experiência científica de um estudante, foram cedendo espaço a reflexões 

amadurecidas sobre o processo. Também foi nascendo a vontade de, nas palavras de Eco 

(2007, p. 234), “perseguir ideias que nos vieram ao espírito, mas que tivemos de suprimir”. 

Dessa forma, mais do que concluir assertivamente ou apresentar certezas sobre a problemática 

das drogas ilícitas na mídia impressa diária, procura-se sintetizar o aprendizado desse 

caminhar, de forma reflexiva. Retoma-se, inventivamente, os principais ângulos, estratégias, 

tendências e preferências identificadas durante a análise, partindo das lógicas construídas no 

percurso teórico-metodológico e contextualizador. 

Antes de tudo, é importante expor o quão satisfatório foi chegar a esse ponto e 

observar resultados reflexivos concretos, constituídos com inspiração no ímpeto latino-

americano de viés crítico das ciências da comunicação. Como a leitura do trabalho indica, tal 

concepção atravessou constantemente sua produção através de diálogos com pesquisadores 

como Martín-Barbero, Verón e Maldonado. Desde o início do processo, sabia-se do desafio 

que seria construir uma investigação séria e profunda. Caminhar com as próprias pernas, no 

sentido de exercer a práxis teórico-metodológica com criatividade e responsabilidade, 

permitiu que, aos poucos, as barreiras fossem superadas, com esforço intelectual e o horizonte 

da cidadania científica. 

As concepções teórico-metodológicas partiram de concepções científicas preocupadas 

não somente com a constituição física deste trabalho, mas também com a processualidade 

enquanto apreensão do conhecimento e problematização das complexidades sociais. Dessa 

forma, compreendeu-se a importância de realizar uma fundamentação plural, crítica e atenta 

às necessidades da pesquisa. O olhar epistemológico atento, nesse sentido, foi de imensa 

contribuição para o dinamismo proposto. Útil também foi a compreensão da pesquisa como 

um exercício motivado pela caminhada do pesquisador, atravessado pela experiência pessoal 

que, conforme indicam Maldonado (2008, 2011a, 2011b) e Bonin (2011), colabora para o 

fazer científico artesanal e metodologicamente transparente. 

É relevante citar, como parte da caminhada, o desafio que foi a construção de uma 

dimensão metodológica nesse grau de complexidade, ao ser realizado desde a graduação. 

Tal aspecto, por si só, seria tema para uma tese. De qualquer forma, é possível aferir que a 

apropriação teórica consistente torna-se mais densa e crítica de si mesma, quanto mais se 

“convive” com a diversidade de autores, conceitos e métodos. Não desmerecendo o 
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conhecimento compartilhado pelos professores durante o curso de jornalismo, constata-se 

uma tendência ao tecnicismo prático exigido pelo mercado de trabalho que acaba afastando 

a vida do acadêmico da ponderação teórica do campo da comunicação. Ao retomá-la no 

final do curso, surgem as inseguranças da desconexão entre teoria e prática. Sendo assim, 

comparando os pontos de partida e de chegada desta investigação, que certamente carregam 

as marcas da experiência adquirida nos trabalhos de iniciação científica e nos encontros 

instigantes do grupo de pesquisa Processocom, é inegável o crescimento dessa dimensão no 

presente fazer investigativo.  

Dessa forma, a processualidade intensamente vivida orientou a constituição de 

objetivos sólidos e concretos, mas não tão duros ao ponto de nunca serem revistos. Esse 

cuidado proporcionou que o trabalho não se tornasse por demais extenso, impraticável ou um 

amontoado de pedaços desconexos da realidade. Obteve-se um processo heurístico, atento a 

detalhes relevantes no contexto do problema proposto. O que no início propunha-se uma 

simples constatação de preconceitos do discurso jornalístico para com os usuários de drogas 

acabou se configurando como uma análise “mestiça”, nas palavras de Martín-Barbero (1998). 

A partir de sua própria realidade concreta, foram se delineando necessidades teóricas atentas à 

prática jornalística, aos poderes do discurso e às diferentes concepções de acontecimento. As 

operações realizadas levaram à observação de variados ângulos do corpus da investigação, 

numa constante atenção às particularidades que foram surgindo nesse movimento científico 

crítico e analítico. Num arranjo teórico e metodológico de escolhas e apropriação de 

conhecimentos, as concepções de ideologia e efeitos de sentido (VERÓN, 2004), aliadas às 

incisivas definições de poder e ideologia revelados na produção do acontecimento e do 

discurso, de Foucault (2011), e à compreensão das mediações participando de um jogo de 

tensões da vida midiatizada, foram por demais definidoras na identificação das manifestações 

dos diversos sujeitos e suas particularidades, nas produções analisadas. 

A partir disso, foi possível observar as nuances produtivas, as formas com que os 

diversos conhecimentos e diferentes grupos sociais são inseridos na produção midiática 

conflituosa. Nesse sentido, a contextualização, que muitas vezes é compreendida como uma 

parte do trabalho que nada tem a ver com o problema-objeto, apresentou-se intimamente 

ligada ao processo de constituição dos campos de efeito de sentido diagnosticados na análise 

dos jornais. De fato, sua realização favoreceu a compreensão das atuais configurações sociais 

para além do imediatismo positivista, do relativismo pós-moderno ou das teorias que 

compreendem os valores de notícia a partir de uma objetividade natural e idealista. A 

problemática das drogas, como amplamente debatido em todos os capítulos, tem 
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atravessamentos múltiplos. Por esse motivo, a cada descoberta e aprofundamento realizados 

na construção da contextura do problema-objeto, ampliava-se o potencial interpretativo da 

análise, o que justifica o exaustivo capítulo contextualizador. 

A despeito da imensidão de materiais que não puderam ser introduzidos neste 

trabalho, por questões muito mais delimitadoras do que de inquietação pelo conhecimento, o 

valor das pesquisas documental, bibliográfica e digital realizadas é inegável. As articulações 

propostas no capítulo metodológico e concretizadas no capitulo contextualizador mostraram-

se úteis ao identificar as diferentes relações humanas com seu meio ambiente e social, no que 

diz respeito ao uso de psicoativos. A mudança de perspectivas quanto a proibição, liberação, 

negação ou incentivo ao uso de algumas substâncias, como no caso do ópio, que veio a ser 

moeda de troca comercial e motivo de guerra entre a China e impérios do Ocidente, numa 

desconsideração ao flagelo das populações chinesas, demonstra que o desenvolvimento da 

sociedade capitalista globalizada, ao longo de sua confirmação como estrutura política 

internacional hegemônica, utiliza de recursos por vezes inescrupulosos para exercer o poder.  

De igual gravidade, como constatado nas contextualizações, são os casos latino-

americanos, já numa realidade mais próxima ao Brasil e aos dias atuais. A usurpação de 

costumes locais para a prosperidade de planos econômicos e políticos fez com que uso 

fitoterápico e socialmente autocontrolado da coca fosse considerado um costume criminoso, 

numa total negação da alteridade de culturas desligadas do sistema produtivo mundial. Isso 

ficou constatado na tentativa de proibição do consumo de folha de coca mascada ou em forma 

de chás estabelecida pelas elites mundiais, num momento em que a cocaína passava à 

ilegalidade. A iniciativa, como a história demonstra, acabou fomentando grupos que passaram 

a incentivar agricultores na produção da planta para suprir o mercado ilegal e lucrativo. O 

mais assustador nisso tudo é que os países que mais lutaram pela criminalização da coca 

estabeleceram relações com grupos narcotraficantes locais. Muitas vezes se tornavam 

parceiros em golpes de estado e atentados políticos, além de configurar uma potencial esfera 

de investimentos do complexo militar-industrial, como no caso das parceria de combate às 

drogas entre os Estados Unidos, Colômbia, e outros países latino-americanos. 

Os casos de criminalização identificados na observação dos diversos contextos 

também relevam motivos de segregação da proibição de algumas substâncias, em 

determinados períodos. No Brasil, existe o episódio do início do combate à cannabis, por 

exemplo, que possuía muito de intolerância a costumes populares de origem africana e 

indígena, grupos historicamente segregados no país. Outro caso relevante foi a caça à 

maconha e ao LSD, nos Estados Unidos, no final dos anos 1960. A repressão a essas 
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substâncias, nesse período, foi aliada à intolerância das elites do país com os jovens da época, 

que passavam a fazer o uso de tais psicoativo como forma de exercer uma espécie de catarse 

coletiva. Foi um período de ebulição cultural na qual tal estrato social passou a compreender-

se como cidadão pensante para além dos conservadorismos vigentes. O mais instigante em 

observar tais fatos históricos é que, em cada aprofundamento realizado, afloravam diversos 

entrelaçamentos complexos. Pode-se citar, por exemplo, a facilitação do tráfico de cocaína 

para os Estados Unidos nesse período em que o foco esteve no combate ao estilo de vida 

hippie. A cocaína era a droga dos burgueses e seu uso não abalava o status quo. 

Em relação aos aspectos contextuais da produção midiática, no que diz respeito à 

compreensão da problemática e dos usos de psicoativos para além do maniqueísmo vigente, 

as descobertas também foram de imenso valor. Além de manifestar a existência de mídias tão 

ou mais comprometidas com o fazer jornalístico cidadão, foi possível estabelecer parâmetros 

para identificação de obliterações de conhecimentos, pontos de vista e complexidades na 

cobertura midiática diária sobre os usos de psicoativos. Essa abordagem relevou diferentes 

formas de encarar os problemas advindos dos usos, as formas de lidar com a questão, os 

benefícios, as alteridades, entre outros. Com isso, surgiu a questão: como a produção hard 

news (des)considera esse “outro lado da moeda”? O jornalismo, conforme as concepções 

generalizadas e algumas teorias observadas no capítulo teórico, tem um caráter social e deve 

estar atento aos diversos atravessamentos ou pontos de vista. O que se percebe na análise, 

porém, é que, quando a pluralidade acontece, na maioria das vezes é na forma dialética 

maniqueísta, sem um aprofundamento histórico necessário que procure estabelecer nexos 

entre os diversos pontos apresentados nas notícias e outros materiais midiáticos. 

O viés problematizador do contexto também foi muito valioso para pensar os aspectos 

legais e morais da realidade brasileira, a fim de compreender as bases institucionais que 

sustentam os sentidos produzidos sobre a questão. Compreender esses aspectos foi positivo 

tanto em relação à identificação de estruturas sociais, tabus, conceitos e preconceitos 

diagnosticados na análise, quanto ao seu contrário, aos sentidos problematizados pelos 

sujeitos sociais que contestam a atual forma de compreender e agir em relação aos usos e aos 

usuários de psicoativos. 

A articulação das teorias e do contexto, por sua vez, guiou o processo analítico e 

interpretativo do corpus. Em sua configuração, o objetivo final não era tanto o de perceber as 

diferenças entre a cobertura da problemática das drogas ilícitas, comparativamente, entre a 

Folha de São Paulo, a Zero Hora e o Diário Gaúcho. A concepção tomava por base a 

percepção de diferentes formas ideológicas, conforme os diferentes meios de propagação. A 



 
 
 
 

134 

análise comparativa, porém, acabou compondo a gama de ângulos com que o material 

empírico foi observado. E não ficaram apenas no nível entre jornais, foram mais além, ao 

nível da observação da realidade produtiva de cada jornal. O primeiro grande movimento 

analítico foi determinado durante as reflexões teóricas, o ponto de partida determinado já nas 

delimitações iniciais do trabalho. Foi quando se observou o desenrolar dos eventos-chave 

Operação cracolândia, Marchas da Maconha e Descriminalização das drogas por comissão de 

reforma do Código Penal brasileiro.  

A processualidade, atenta aos contornos do material empírico identificados nessa 

primeira parte, configurou a segunda etapa analítica. Essa se apresentou muito mais ampla, 

incerta e, por isso, mais sensível ainda aos objetivos e perguntas geradoras da pesquisa. 

Inspirado no método de observação flutuante, encontrado através de pesquisa bibliográfica em 

ensaios e artigos da área da antropologia (PÉTONNET, 2008), foi se delineando um contato 

ora mais aprofundado, ora mais superficial às diferentes temáticas encontradas. O objetivo era 

identificar continuidades, rupturas, discursos hegemônicos e vozes alternativas que fazem 

parte da cobertura cotidiana e repetitiva, para revelar os interesses editoriais e os formatos 

jornalísticos mais utilizados nas informações, nas obliterações, nos focos e concepções da 

midiatização do universo das drogas ilícitas. 

Conforme os pontos aprofundados, a partir dos objetivos geral e específicos, num 

rearranjo com a análise dos eventos-chave, é possível identificar as principais tendências. A 

problemática do crack, conforme problematizado nas contextualizações como sendo a 

“epidemia social” brasileira do momento, é amplamente midiatizada na Folha de São Paulo. A 

cobertura, no geral, apresenta o conflito entre o Estado, que parece não saber muito bem como 

agir, e os Usuários, pessoas que são constantemente apresentadas como um problema a ser 

eliminado, nem que para isso seja preciso utilizar de força e violência. Salvo exceções 

identificadas em materiais opinativos, a questão do crack não se configura como uma cobertura 

cotidiana do tema. Porém, mais de uma vez, a abordagem da problemática a partir de um 

acontecimento ganhou ampla repercussão no jornal. Conforme a exaustiva cobertura da 

Operação cracolândia, percebe-se que a sociedade brasileira não criminaliza o usuário de forma 

direta, mas sim de forma difusa. O poder das elites promove um ambiente de intolerância, 

percebido nas nuances do doente, da pessoa sem perspectiva e vítima da droga. Via de regra, a 

Folha de São Paulo não relaciona o problema aos seus aspectos sociais de exclusão e miséria, e 

poucas vezes o compreende através da ótica dos moradores de rua, população que é apresentada 

como um incômodo ao desenvolvimento e não como descaso social. 
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O crack voltou a ocupar as páginas da Folha com a cobertura da ação anticrack que 

recolheu centenas de usuários do alcalóide dos morros do Rio de Janeiro, meses depois da 

operação no centro de São Paulo. As nuances narrativas apresentaram-se semelhantes. Porém, 

constatou-se um amadurecimento por parte do jornal que cedeu mais espaços à figura do 

especialista na defesa dos direitos dos usuários. Ainda constatou-se, incorporado aos sentidos 

produzidos, a ideia de que a repressão sem os devidos cuidados com a saúde dessas pessoas 

não era nada construtiva. De fato, um detalhe chama a atenção por demonstrar uma 

deficiência de esforço jornalístico: a falta da voz do usuário de crack nas notícias e outros 

conteúdos. Quando esses tinham espaço, as falas eram curtas, reforçando a nuance 

homogênea do “zumbi”. O fato marcante identificado nesse aspecto foi o apoio generalizado 

ao tratamento compulsório, um quase consenso de que o indivíduo não deve ser preso, mas 

sim recolhido para tratamento forçado. Essa solução apareceu nos discursos como a única 

forma de cura, mesmo que para isso fosse necessário passar por cima das liberdades 

garantidas pelo estado democrático de direito. Aqui é possível refletir com Foucault (2011), 

que observa o poder das elites agindo a partir da força discursiva, de forma sutil, para se livrar 

de problemas por ela mesmo criados, ou ainda através da instituição e manipulação do pânico 

moral, defendido por Machado (2004). 

A Zero Hora e o Diário Gaúcho apresentam abordagem semelhantes entre si, em seus 

aspectos temáticos. As diferenças são encontradas nos tratamentos estéticos e linguísticos. Tal 

diferença já havia sido prevista nas etapas iniciais do trabalho e confirmou-se. Sua 

constatação mais concreta é identificada na observação do tema que mais teve espaço entre os 

textos observados em ambos os jornais: a violência e a criminalidade gerada pela droga. 

Basicamente, observa-se na Zero Hora uma tendência em reforçar que o Estado combate 

exaustivamente o tráfico e que atitudes violentas tem ligação direta com o uso de drogas. O 

tratamento indica a produção de efeitos de sentido desde um lugar privilegiado, onde o tráfico 

e o uso de drogas são ameaças constantes ao estilo de vida médio do cidadão gaúcho. O 

Diário Gaúcho apresenta os mesmos aspectos, porém, sem um afastamento tão grande. A 

abordagem, nesse caso, apresenta-se do lado da comunidade, trabalhando os medos desde a 

vizinhança, com dramatizações familiares, expressões populares do cotidiano de quem vive 

próximo ou conhece as gírias utilizadas pelos próprios criminosos. De modos diferentes, os 

dois jornais geram um ambiente de tensão constante entre o mundo do consumo de 

psicoativos e as inseguranças da população. Percebe-se aqui, de fato, o aspecto denominado 

pânico moral, a partir da configuração simbólica de uma preocupação do cotidiano, como um 

fantasma que parece rodear a todos, incessantemente.  
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Para além desses que foram os principais aspectos da pesquisa realizada em cada um dos 

jornais, outras considerações são importantes. A observação crítica dos dois momentos no qual 

seria possível identificar sujeitos sociais localizados do lado antiproibicionista – na midiatização 

das marchas e no anúncio da proposta de descriminalização – mostra que a mídia impressa 

concede espaços diferenciados aos posicionamentos. Nas três mídias, as Marchas da Maconha 

são tratadas com pouquíssima relevância, mais a título de curiosidade ou do incômodo que a 

manifestação social provoca para a cidade. A cobertura demonstrou-se aquém de todo o 

potencial reflexivo promovido pelos acontecimentos e as pessoas que o fazem. Nem mesmo os 

objetivos da manifestação foram bem abordados – quando foram bordados. Muito menos se 

procurou olhar para além do óbvio. Em nem nenhum momento, por exemplo, se procurou 

estabelecer ligações entre as reivindicações dos manifestantes com os problemas advindos de 

usos problemáticos, comércio ilegal ou violência. Tais aspectos permeiam constantemente os 

jornais mais como espetáculo do que como problemática que deve ser solucionada a partir de 

revisões profundas e debates sérios entre diversas camadas sociais. 

Semelhante é o caso da proposta de descriminalização, anunciada dois dias após a 

Marcha da Maconha de Porto Alegre. Nesse caso, os três jornais se manifestaram, com 

matérias relativamente grandes. Verificou-se o foco no aspecto polêmico. As mudanças 

propostas foram trazidas à tona, porém, sem relações entre a possível descriminalização e seu 

impacto nos problemas relacionados ao tráfico, violência, saúde e educação. No Diário 

Gaúcho, particularmente, é relevante observar as analogias ideológicas produzidas a partir do 

acontecimento. A notícia apresenta um mosaico de informações sintéticas, a partir de diversas 

áreas do Estado, e constrói a descriminalização como algo negativo. O foco da notícia 

analisada apresenta o drama de uma mãe que sofre com o filho, viciado em crack há anos, 

dando a entender que, com a descriminalização, casos como esse devem aumentar. 

A midiatização da problemática das drogas, nos seus diversos temas identificados, 

apresenta um constante preconceito social à alteridade do usuário. Isso fica claro na etapa 

onde se observa a inserção das drogas como argumento comparativo de um agir negativo. 

Também se diagnostica a intolerância ao usuário, em diferentes níveis (onde a maconha é até 

aceitável, e substâncias mais pesadas não). As fundamentações intolerantes se aproximam dos 

aspectos amplamente trabalhados na contextualização do trabalho, carregando sentidos 

advindos do proibicionismo que vem sendo colocado em pratica, há um século, a nível 

mundial. As considerações culturais dos usos, ou de outros tipos de abordagens, quando 

aparecem, são a título de contraponto ou opinião isolada, em artigos e colunas. Identifica-se 

um alinhamento da cobertura jornalística informativa com o establishment repressivo. 
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Colaboram para esse tipo de construção ideológica a descontextualização generalizada, o 

factual imperando, as seleções arbitrárias de fontes e os recursos retóricos. Poucas são as 

exceções, como a cobertura do crack pela Folha de São Paulo, onde se constitui um 

acontecimento discursivo impactante que promoveu pequenos flertes a uma maior variedade 

de pontos de vista – sendo esses os especialistas. 

A partir dos dados, inferências, percepções e constatações absorvidas ao longo do 

trabalho, num diálogo entre problematizações teóricas, processualidade metodológica e 

contextualização reflexiva, é possível avaliar a cobertura da problemática das drogas ilícitas 

nos jornais analisados como produtora de efeitos de sentido carregadas pelo conservadorismo 

vigente. As rupturas aparecem em discursos isolados, sendo que, no geral, as mudanças são 

encaradas temerariamente. A partir da regularidade observada por Foucault (2011) como uma 

ferramenta para identificar as condições externas dos próprios discursos, a análise identifica 

como hegemônico o olhar proibicionista em suas escolhas e abordagens técnicas, estilísticas, 

temáticas e estruturais. Os silêncios, as obliterações, frente à diversidade de conhecimentos 

possíveis sobre o tema, estabelecem o que Benetti (2010) chama de consenso social, onde o 

próprio usuário, no caso mais grave do crack, passa a se ver através da ponto de vista alheio, 

que o compreende como um doente terminal. É a isso que Goffman (2008) e os intelectuais da 

área da psicologia que compuseram a contextualização chamam de indivíduo estigmatizado. 

A ideia de Martín-Barbero (1998), a respeito da sensibilidade popular para com os 

símbolos hegemônicos configurando o campo simbólico, que pode revelar suas formas de 

protesto, mostra que, no caso da mídia impressa, a preferência do sistema produtivo dos 

veículos o afasta. Nos casos observados, a prioridade do fazer jornalístico concede mais 

espaço às fontes oficiais, repressivas e, poucas vezes, a área da saúde. De qualquer forma, 

compreende-se que os campos de efeitos são possíveis, não inevitáveis, o que faz pensar que a 

produção jornalística, apesar de trazer em si toda a carga histórico-social do proibicionismo, 

está refém das transformações sociais presentes nas tensões externas. Isso devido aos valores 

de notícia e objetividade configurados pelo próprio meio social onde o sistema de trocas 

simbólicas acontece. Ao que tudo indica os jornais analisados não descobriram que o lado não 

ouvido pode ter muito a contribuir. Exercendo seu papel cidadão, a produção jornalística 

poderia consultar fontes mais variadas, como por exemplo, a diversidade de pessoas que 

utilizam alguma substância hoje considerada ilegal, ou estudiosos sérios que abordam o 

problema de uma forma menos maniqueísta. Num papel cidadão e plural, a produção 

jornalística pode ter muito a contribuir para a realização de um jornalismo mais voltado à 

educação e à compreensão das diferenças do outro.  
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Retornando ao que foi dito no início dessas considerações, é com alegria que se 

observam tais resultados a partir da configuração de um método que traz muito da inquietação 

e inventividade pessoal. As percepções e o conhecimento adquiridos indicam diversas 

possibilidades de pesquisas futuras. Pode-se citar, por exemplo, a realização de um 

aprofundamento nas questões de poder dos meios de comunicação dentro do atual sistema 

democrático representativo de homogeneização cultural. Ou ainda, realizar uma observação 

profunda sobre o interlocutor, que reprocessa os sentidos gerados pela produção a partir das 

suas vivências pessoais e sociais. O caminho é amplo e convidativo a novas descobertas. Que 

a vida traga sempre a novidade e o crescimento. Como canta Caetano: “Quem lê tanta notícia? 

Eu vou!” 
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ANEXO A – RECORTE COMPLETO DO CORPUS DA PESQUISA 

  

O Anexo A acompanha este trabalho, em CD-ROM. O arquivo em formato PDF 

contém todas as 169 notícias selecionadas para compor o corpus desta pesquisa, codificadas 

conforme o jornal e o evento-chave as quais pertencem. O anexo também traz a capa de todas 

as edições que analisadas. 
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ANEXO B – NOTÍCIAS DO CONTEXTO MIDIÁTICO 

 
 

# Asesinato de la "Reina de la Cocaína" de Miami revela momento aleccionador 

 

La verdad de la guerra contra las drogas no se encontrará en Hollywood o en los grandes medios -

ambos usan el mismo guión de siempre 
Por Bill Conroy  

Especial para The Narco News Bulletin 

7 de octubre 2012 

A principios de septiembre, Griselda Blanco, de 69 años, fue abatida delante de una carnicería en 

Medellín, Colombia por un hombre de mediana edad que había llegado al lugar en la parte trasera de 

una motocicleta -y que con mucha calma se bajo de la moto, puso una pistola en su cabeza y le disparó 

dos balas directo al cerebro. 

Mucho antes de su muerte, Blanco había sido inflada 

como súper estrella en la guerra contra las drogas por los 

medios comerciales estadounidenses y por varias 

películas hollywoodenses, como el documental Cocaine 

Cowboys. De hecho, al momento de su muerte, se estaba 

trabajando en varias películas sobre su vida como 

traficante de cocaína y sicaria en Miami en la década de 

los setenta y principios de los ochenta -incluyendo uno 

en el que la estrella de cine Jennifer López tendría el papel principal como la “Reina Narco” con la 

esperanza de ganar un Oscar, de acuerdo con Fox News Latino. 

Pero Blanco, así como otros tantos antihéroes narcos creados por los medios de comunicación, es más 

ficción que realidad y es un buen ejemplo de cómo la cobertura de “noticias” en los EEUU sobre la 

guerra contra las drogas ha dejado de diferenciarse de la ficción fabricada en Hollywood. 

Baruch Vega, durante mucho tiempo miembro activo de la CIA que en la década de los noventa y 

principios de la década siguiente, ayudó a gestionar acuerdos de cooperación en nombre de las 

agencias del gobierno estadounidense y de la CIA con docenas de importantes narcotraficantes 

colombianos, describe a Blanco como, a lo mucho, un personaje de nivel medio en el negocio de la 

cocaína en su mejor momento. 

“Ella estaba hecha para ser la reina de la cocaína, pero había gente mucho más poderosa”, dice Vega. 

“Fue responsable de matar a un montón de gente [supuestamente al menos unas docientas], pero no 

era la principal asesina. El sicario más grande del momento [en las guerras de cocaína de Miami en la 

década del ochenta] era un venezolano llamado Amílcar Rodríguez. Muchas de las personas que 
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Blanco afirmó haber matado, en realidad había sido él, pero le encantaba la idea de que ella tomara el 

crédito.” 

Sin embargo, Blanco ya había hecho una larga lista de enemigos mortales a sus 69 años -después de 

estar años en cárceles de los EEUU y antes de ser deportada en el 2004 a su tierra natal, Colombia. La 

intriga por saber quién la mató el mes pasado en las calles de Medellín abre las puertas del pasado a 

las historia oscura de la guerra contra las drogas que no vas a leer en el New York Times ni verás 

en CNN, o incluso en una película de Hollywood precisamente porque no es ficción. 

El Golpe de la Cocaína 

Existe una escena del crimen donde las huellas de Blanco se encuentran por doquier, como muchos 

observadores concuerdan. Ese lugar fue el tiroteo en el centro comercial Dadeland en 1979, el cual 

dejó dos personas muertas frente a una licorería. Los asesinos trabajaban para Blanco, y uno de los 

muertos, y que no se informó hasta ahora, era el padre de un brutal sicario y traficante de drogas 

colombiano llamado Papo Mejía (Luis Fernando Arcila Mejía), de acuerdo con Mike Levine, un ex 

agente de la DEA que estaba trabajando en algunos de los mayores casos encubiertos de la agencia en 

los setenta y ochenta -tanto en los EEUU como en Sudamérica. 

Uno de esos casos, la llamada Operación Huno, estaba dirigida a importantes traficantes bolivianos y 

colombianos, incluyendo a Mejía. Pero Levine, autor de un libro detallado y con fuertes revelaciones 

de la guerra contra las drogas, The Big White Lie, insiste que debido a la intervención de la CIA y su 

complicidad en el tráfico de drogas, la mayoría de los objetivos de la Operación Huno salieron libres, 

con algunas excepciones, como por ejemplo Mejía -quien fue condenado por delitos relacionados con 

el tráfico de drogas, sentenciado a veinte años en una cárcel estadounidense y previo a su liberación a 

principios de los 2000 fue deportado a Colombia. 

Pero antes de su detención a principios de los ochenta, Mejía fue blanco de un intento de asesinato por 

parte de Blanco -los dos eran rivales en la guerra callejera de la cocaína de Miami- cuando un sicario 

apuñaló a Mejía al menos 10 veces con una punta oxidada a plena luz del día en el Aeropuerto 

Internacional d Miami poco después de aterrizar de un vuelo procedente de Colombia. Mejía 

sobrevivió. Pero el ataque permitió que la de DEA -que hasta ese momento había perdido su rastro- lo 

detuviera por cargos relacionados con la Operación Huno. La principal fuente cooperando en esa 

operación encubierta de la DEAera una bella y mortal boliviana llamada Sonia Atala -que en realidad 

era la verdadera “Reina de la Cocaína” de los ochenta. Ella trabajó con Levine, haciéndose pasar por 

su amante, como parte de la Operación Huno -y por quien se nombró dicha operación (“Atala” o en 

español Atila el Huno; humor de la DEA). De acuerdo con Levine, Atala también pasó a ser un activo 

clave de la CIA. 

“De todos los barones de la droga en Bolivia, las conexiones de Sonia en Colombia y Estados Unidos 

– a donde la mayoría de bolivianos habían temido a ir – eran las mejores. [El Ministro del Interior de 

Bolivia, el coronel Luis] Arce Gómez rápidamente reconoció su valor para el gobierno y la puso a 

cargo de la venta de cocaína del gobierno, que entonces se acumulaba en bóvedas bancarias y 
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comenzaba a pudrirse”, escribió Levine en su libro The Big White Lie. “El golpe de la cocaína había 

convertido a Sonia Atala en la principal representante de ventas internacionales del país [Bolivia], 

produciendo entonces [en la década de los ochenta] el 80 por ciento de la cocaína del mundo- sin duda 

alguna la mayor traficante de drogas en el planeta.” 

Levine explica que en 1979 y 1980, el gobierno boliviano de centro izquierda de Lidia Gueiler Tejada 

había acordado trabajar con la DEA en contra de los principales narcotraficantes, como Roberto 

Suárez, José Gasser y Alfredo Gutiérrez. Eso llevó a estos narcotraficantes, simulando ser empresarios 

legítimos, junto a militares bolivianos asistidos literalmente por ex Nazis -uno de los jefes entre ellos 

era Klaus Barbie, apodado el Carnicero de Lyon por las brutales tácticas de tortura que empleó en la 

Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial -a organizar un exitoso golpe de estado en contra 

del gobierno de Gueiler. Levine añade que la CIA respaldó este “Golpe de la cocaína” y que muchos 

de sus principales arquitectos y actores clave, los mayores narcotraficantes bolivianos, de hecho eran 

activos de la CIA. 

Pero Levine no está sólo en su evaluación de las fuerzas que están detrás del golpe de la cocaína, y que 

resultó en que a principios de los ochenta Bolivia se convirtiera en un narcoestado y un gran proveedor 

de cocaína a los EEUU durante el período en el que Griselda Blanco y Papo Mejía peleaban por las 

calles de Miami. 

En un artículo escrito en 1998, Robert Parry, ex reportero de la Associated Press que jugó un papel 

clave en la exposición del escándalo Irán/Contra a mediados de los ochenta, describe el Golpe de la 

cocaína en Bolivia (que, Parry afirma, también se vio favorecido por el gobierno argentino neofascista 

y apoyado por los EEUU de entonces, el cual había lanzado una “guerra sucia” en contra de la llamada 

“subversión” que resultó en la “desaparición”, tortura y muerte de miles de argentinos en la segunda 

mitad de los setenta). 

Del artículo de Parry coescrito con Marta Gurvich: 

En un testimonio ante un subcomité del Senado de los EEUU, otro agente de inteligencia argentino, 

llamado Leonardo Sánchez Reisse, describió la operación. Un financiero experto, Sánchez-Reisse dijo 

que había sido reclutado por la inteligencia argentina en 1976 y se especializó en operaciones 

internacionales… 

Sánchez-Reisse declaró que la operación [lavado de dinero] de Miami se basó en dos empresas de 

fachada: Argenshow, promotora de eventos de entretenimiento de EEUU en la Argentina, y Silver 

Dollar, una casa de empeño que tenía licencia para vender armas. 

Afirmó que la actividad real de las empresas era la transferencia de más de $30 millones de dólares -

en su mayoría de capos del narcotráfico- a varias operaciones políticas y paramilitares en Centro y 

Sudamérica. Afirmó que la operación fue aprobada por la CIA, que mantuvo estrechos vínculos con 

los generales argentinos. 

Según Sánchez-Reisse, la primera actividad de la operación del dinero fue canalizar las ganancias de 

la droga a un golpe para derrocar al gobierno electo de centro izquierda de Bolivia en 1980. Ese 
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nuevo gobierno había ofendido a los más poderosos barones de la cocaína de Bolivia, como Roberto 

Suárez, entonces uno de los mayores traficantes del mundo. 

Además de las armas de Argentina, los golpistas bolivianos recibieron ayuda de una banda 

internacional de ex nazis y neo nazis dirigidos por Klaus Barbie, conocido como el Carnicero de Lyon 

por su trabajo en la Gestapo de Hitler. 

En julio de 1980, el golpe de Estado derrocó al gobierno de Bolivia y masacró a muchos de sus 

partidarios. Algunas de las víctimas fueron torturadas por expertos argentinos traídos para demostrar 

su pericia. 

El golpe de Estado, que llegó a ser conocido como el Golpe de la cocaína, instaló a Luis García Meza 

[como presidente de Bolivia] y a otros funcionarios militares conectados con las drogas [como Arce 

Gómez] que rápidamente convirtieron a Bolivia en el primer narcoestado moderno de Sudamérica. El 

seguro suministro de la cocaína boliviana era importante para el desarrollo del cartel de Medellín a 

principios de los ochenta. 

El artículo de Parry continúa: 

... Muchos de los oficiales de inteligencia argentinos que asistieron en el Golpe de la cocaína siguió 

su victoria en Bolivia hacia el norte en Centroamérica para capacitar a un variado grupo de contras 

nicaragüenses. 

Sánchez-Reisse declaró que durante 18 meses más de 30 millones de dólares pasaron por la 

operación [del lavado de dinero aprobado por la CIA]. El dinero apoyó el golpe de Bolivia, a los 

contras y otras actividades paramilitares de derecha en Centroamérica… 

Es importante señalar que este artículo todavía resuena hoy, en la actual elección presidencial 

estadounidense. La compañía del candidato Mitt Romney, Bain Capital, fue fundada a principios de 

los ochenta con capital inicial de oligarcas centroamericanos que, según algunos reportajes de prensa, 

ayudaron a financiar escuadrones de la muerte en Centroamérica en ese entonces. 

El principal sospechoso 

Pero en el negocio de la droga, la traición, la codicia y el poder son las fuerzas que guían el comercio, 

y la Reina de la Cocaína de Bolivia, Atala, fue víctima de esas reglas. Ella se había vuelto demasiado 

poderosa a los ojos de algunos de los narcos bolivianos que gobernaron el país en 1980 y 1981, por lo 

que la traicionaron con un acuerdo con el colombiano Mejía -que entonces tenía poco más de 20 años. 

Ella no tenía lugar para correr. 

Según Levine, Mejía salió a matarla mientras los aliados bolivianos que tenía se voltearon contra ella, 

así que huyó hacia sus únicos “amigos”, la DEA -siempre con la CIA en el fondo. Eso dio lugar a la 

Operación Huno, en donde Levine iba de encubierto en una misión extremadamente peligrosa con la 

asistencia de Atala como informante y dirigida a sus socios bolivianos y colombianos. 
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Pero había un gran problema con el plan, dice Levine. LaCIA no 

tenía ninguna intención de atacar a sus aún útiles activos 

narcotraficantes en Latinoamérica en un momento en que estaban 

ayudando a patrocinar guerras sucias en el continente y 

consideradas de interés estadounidense en su lucha contra el 

comunismo -la Guerra contra el Terror de la época. 

Como resultado, los casos que Levine y otros ayudaron a 

construir en contra de los grandes narcos bolivianos detrás del 

Golpe de la cocaína, incluyendo a Suárez, Gasser y Gutiérrez, se 

vinieron abajo debido al conflicto inherente entre los objetivos 

de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y los 

organismos de aplicación de la ley -estos últimos con mayor 

poder. Al final, incluso Atala -una mujer que, como Levine escribe en su libro, tenía un “destacamento 

de mercenarios del nazi Klaus Barbie puestos a su disposición” – resultó estar más allá del alcance de 

la ley. 

Del libro de Levine: 

Al ser interrogada por el abogado defensor Stephen Finta, Sonia [Atala] admitió que, con pleno 

conocimiento, cooperación y ayuda del gobierno deEEUU, toda su vasta riqueza y propiedades en 

Bolivia se le habían sido devueltos… También se reveló que Sonia estaba a punto de regresar a 

Bolivia [en la década de 1980], siendo aún el principal país productor de cocaína en el mundo, con la 

libertad de una vez más reinar como la Reina de la Corona de Nieve. 

Sin embargo, para Levine, la historia no tiene un final de cuento de hadas. Después de que Mejía fuera 

apuñalado casi hasta la muerte en Miami por uno de los sicarios de Blanco, Mejía fue detenido por 

la DEA, debido al caso construido en su contra en la Operación Huno, y finalmente enviado a la cárcel 

gracias al trabajo de Levine en el caso y a sus declaraciones. 

Levine dijo a Narco News que Mejía es un asesino vengativo y muy calificado, y que en algún 

momento “tuvo un ejército de sicarios” a sus órdenes, y tiene que ser considerado como uno de los 

principales sospechosos en el asesinato de Blanco en Medellín en septiembre pasado. 

En un reciente correo electrónico, Levine describe el escenario de la siguiente manera: 

1. La Cocaine Cowboy War [o la guerra de la cocaína en Miami] estaba en su apogeo cuando 

comenzamos la Operación Huno que tenía como objetivo a Papo Mejía entre otros, utilizando a Sonia 

Atala como carnada. Lo que supimos fue que Griselda Blanco ya había matado al padre de Papo en 

el famoso tiroteo del centro comercial de Miami Dade a plena luz del día. 

2. Nosotros (el equipo encubierto de la DEA) entonces tuvimos éxito al acusar a Mejía a través de una 

elaborada operación encubierta, pero no se le puede encontrar. 

3. Griselda tiene su propio sistema de inteligencia y se entera de que Papo está aterrizando en Miami 

desde Colombia [el 15 de septiembre de 1982]. Ella paga a Miguel Pérez 250,000 dólares para 
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matarlo. Perez encuentra a Mejía después de pasar la aduana y en plena luz del día lo apuñala diez 

veces con una bayoneta. 

 4. Sobrevive… va a juicio y es condenado a 27 años… Yo me retire [de laDEA] y me convertí en un 

experto testigo [en los tribunales]. 

 5. Pasan los años y su abogado [de Mejía], Steve Finta, a mediados de los 90 está tratando que Papo 

[Mejía] salga antes [de la cárcel]. Tenemos una reunión. Él me quiere contratar a como experto para 

sacar a Papo… Este es el diálogo real: 

Yo: “¿Quieres que te ayude a sacarlo, cuando estoy en su lista negra?” 

 Steve [Finta]: “Hablé con él. Ya no estás en la cima de la lista… “(La vida real es mucho más 

extraña que la ficción.) 

6. Papo es finalmente puesto en libertad sin mi ayuda. Es deportado a Colombia. 

7. Griselda [Blanco] es liberada después de Papo y deportada a Colombia, donde (recientemente) es 

asesinada. 

8. Pregunta: ¿Papo Mejía ahora está trabajando en eliminar a su vieja lista de enemigos? 

En resumen: Me gustaría hacer esto público, al menos, como una medida de protección. Como 

mínimo, debe también alertar a la Policía colombiana de su sospechoso más probable. 

Narco News intentó establecer contacto con el ex abogado de Mejía, Finta, para hacer comentarios. El 

número telefónico de su oficina de abogados del área de Miami está desconectado. No respondió a la 

consulta que le hicimos a través del correo electrónico. 

Permanezcan en sintonía… 

 

Disponível em: http://www.narconews.com/Issue67/articulo4629.html 

 

 

# 'Rainha da cocaína' é assassinada na Colômbia 

 

Griselda Blanco, de 69 anos, foi baleada na cabeça ao sair de um açougue. 

Ela acumulou fortuna nas décadas de 60 e 70 traficando para os EUA. 
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Griselda Blanco, de 69 anos, que entre as décadas de 60 e 70 acumulou fortuna e se tornou a “Rainha da 

cocaína” na Colômbia, foi assassinada nesta segunda-feria (3). 

Ela foi baleada ao deixar um açougue em Medellin, diz a imprensa colombiana. 

Segundo a polícia local, dois homens “executaram” a idosa, também conhecida por “Madrinha”, com dois 

tiros na cabeça. A dupla fugiu em uma motocicleta. 

A polícia investiga as circunstâncias do crime. No momento do homicídio, ela estava acompanhada da nora, 

que nada sofreu. 

'Rainha da cocaína' 

A mídia colombiana informa que a “Rainha da cocaína” é responsável por cerca de 250 assassinatos no país. 

Seus familiares também tiveram mortes violentas, como seus dois maridos mortos por problemas com o 

tráfico de droga, e dois filhos mortos pelos laços com a máfia. 

Um outro filho segue preso nos Estados Unidos. 

Griselda passou cerca de 30 anos numa prisão nos EUA, condenada por tráfico de drogas e três assassinatos. 

Ela foi deportada para a Colômbia em 2004. 

Antes, foi pioneira na rota do tráfico entre a Colômbia e a Flórida. 

Mais tarde, herdou o cartel de Pablo Escobar, em Medellin. 

Considerada uma das mulheres mais ricas do mundo, desde seu regresso à Colômbia ela estava longe do 

crime e vivia quase na clandestinidade. 

 

Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/09/rainha-da-coca-e-assassinada-na-colombia.html 

 

 

# La guerra en Afganistán: la mayor coalición militar de la historia 

 

por Rick Rozoff 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se ha convertido en el primer ejército global 

nunca antes visto en la historia de la humanidad. Nunca antes hubo soldados de tantos diferentes 

países o estados en el mismo teatro de guerra, mucho menos ocupando e invadiendo una misma 

nación. En el octavo aniversario de la invasión de EE.UU. a Afganistán, el mundo es testigo de un 

conflicto armado del siglo XXI emprendido por la coalición militar reunida más grande de la historia. 
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Con los recientes avisos de que nuevas tropas de diversas naciones —Colombia, Mongolia, Armenia, 

Japón, Corea del Sur, Ucrania y Montenegro— se unirán a las fuerzas de otros 45 países bajo el 

comando OTAN de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, pronto en Afganistán 

habrá personal militar de 50 naciones y cinco continentes sirviendo bajo una estructura de mando 

unificado. 

La cumbre del aniversario 50 de la OTAN en Washington, D.C., en 1999, dio la bienvenida a la 

primera expansión del único bloque militar del mundo en la era posguerra fría, con la absorción de los 

antiguos «enemigos» miembros del Pacto de Varsovia: República Checa, Hungría y Polonia. Dos años 

más tarde, después de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, D.C., la OTAN 

activó el Artículo 5 de la Organización, que reza: «Los miembros están de acuerdo en que un ataque 

armado contra uno o más de ellos, en Europa o en Norteamérica, será considerado un ataque contra 

todos». 

El propósito principal, que invocó entonces la cláusula de ayuda mutua de la OTAN, fue reunir un 

bloque militar de 19 naciones para invadir y ocupar Afganistán, además de colocar tropas, aviones de 

combate y bases en el centro y sur de Asia, incluyendo Kirguistán, Paquistán, Tayikistán 

y Uzbekistán. También la OTAN consiguió los derechos de paso aéreo sobre Kazajistán y 

Turkmenistán, y adquirió nuevas bases aéreas en Bulgaria y Rumania, utilizadas desde entonces para 

el tránsito de tropas y armas a la zona de guerra afgana. 

La guerra contra Yugoslavia en 1999 fue la primera operación aérea de la OTAN «fuera del área», es 

decir, fuera de Norteamérica y de las naciones europeas de la Alianza. La emprendida contra 

Afganistán marcó su transformación en una máquina de combate para la guerra global. Sus 

funcionarios ahora emplean términos tales como «global», «expedicionaria» y «siglo XXI» para 

describir a la Organización y sus operaciones. 

Los miembros de esta coalición con tropas desplegadas en Afganistán incluyen a Bulgaria, República 

Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, 
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Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán, así como a diez 

naciones europeas que nunca antes habían sido parte de un bloque militar: Austria, Bosnia, Finlandia, 

Irlanda, Macedonia, Malta, Montenegro, Serbia, Suecia y Suiza. Los 28 miembros iniciales de la 

OTAN también tienen tropas en Afganistán. 

Los nuevos miembros fueron preparados para su completa adhesión al bloque militar, bajo el 

programa «Sociedad por la Paz» (Partnership for Peace, PfP), que exige interoperabilidad con el 

armamento (desechando las armas de la Rusia contemporánea y del fenecido Pacto de Varsovia, para 

favorecer a las occidentales).  

Para los futuros miembros, ello trae como consecuencia un incremento del gasto militar del 2 % de su 

presupuesto nacional, sin importar cómo afecte económicamente a la nación signataria la expulsión del 

personal «políticamente no confiable» de las fuerzas militares, de la defensa y seguridad, el 

entrenamiento en academias militares OTAN en el extranjero, el establecimiento de estos países como 

sede de ejercicios militares de EE.UU. y la instrucción al cuerpo de oficiales en un idioma común —el 

inglés— para las operaciones conjuntas de ultramar. 

Al cumplirse el noveno año del calendario de guerra en Afganistán, y ahora con su extensión a 

Paquistán, el historial de la Organización del Tratado del Atlántico Norte registra despliegues militares 

comunes, antiguos y actuales, en Bosnia, Albania, Kosovo, Macedonia, Djibouti, Irak, Kuwait, 

Jordania, Sudán y en aguas somalíes. La OTAN tiene fuerzas en el Cuerno de África, sobre todo en 

Camp Lemonier, Djibouti, donde ha conducido operaciones de vigilancia marítima y de embarque. El 

otoño pasado se desplegó su primer grupo de trabajo naval en la costa de Somalia. 

En la cumbre de 2004, celebrada en Turquía, la Organización también aumentó su diálogo 

mediterráneo, cuyos interlocutores son Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Mauritania, Marruecos y 

Túnez, y con la llamada Iniciativa de Cooperación de Estambul, situaron infraestructura militar en los 

seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo: Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita 

y los Emiratos Árabes Unidos; este último es el único estado árabe que hasta la fecha tiene tropas en 

Afganistán. 

La guerra afgana ha llevado a otra categoría de asociación OTAN, llamada Países de Contacto, que 

hasta ahora incluye oficialmente a Australia, Japón, Nueva Zelandia y Corea del Sur. 

La Alianza también tiene una Comisión Tripartita con Afganistán y Paquistán para la prosecución de 

una peligrosa expansión de la guerra en Asia del Sur, y los líderes de defensa, militares y políticos de 

ambas naciones son regularmente convocados a las oficinas de la OTAN en Bélgica para participar en 

reuniones y recibir directivas. 

Los soldados afganos y paquistaníes son entrenados en bases de la OTAN en Europa. Del 20 al 24 de 

julio de 2009 un seminario de contrainsurgencia reunió en Atlanta, Georgia, a líderes de alto rango de 

las fuerzas armadas de EE.UU. y Paquistán. El coronel Daniel Roper, director del Centro de 

Contrainsurgencia del Ejército y el Cuerpo del Marines de EE.UU., resumió las memorias del 

encuentro: «Esta semana presentamos algunas doctas lecciones sobre contrainsurgencia, que 
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utilizamos para estimular la conversación. Tomamos nuestras experiencias anteriores en Irak y las 

aplicamos a nuestro estado actual.  

También intercambiamos con profundidad nuestros puntos de vista sobre los desafíos en Afganistán, 

Paquistán y Asia del Sur». Esta última, tratada «con profundidad», incluye no solo a Afganistán y 

Paquistán, sino a la India, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. 

En la mayor guerra afgana de Occidente no solo está incluida «Asia del Sur “con profundidad”», sino 

también Asia Central y la Cuenca del Mar Caspio. En ambas áreas ya hay naciones actualmente 

involucradas en el abastecimiento de bases de fuerzas de EE.UU. y OTAN (Kirguistán, Tayikistán, 

Uzbekistán) y las redes de la Organización están absorbiendo con fuerza a esas tropas de 

abastecimiento y servicios auxiliares. El 7 de agosto de 2009, el entonces jefe del Pentágono, Robert 

Gates, expresó su satisfacción porque Kirguistán, que a principios de ese mismo año desalojó a las 

tropas de EE.UU. y la OTAN de la base aérea de Manas, tras saborear el soborno, permitió que los 

militares estadounidenses condujeran otra vez su tránsito a través de la misma base. El nuevo arreglo 

«permitirá a EE.UU. y a Kirguistán continuar sus relaciones militares altamente productivas creadas 

anteriormente». 

Asimismo, la influencia de Kazajistán, miembro de la «Asociación para la Paz», por parte del 

Pentágono y la OTAN, insertaría simultáneamente una presencia militar occidental hostil en las 

fronteras de Rusia y China. 

En el vecino de Kazajistán hacia el sur de la Cuenca del Mar Caspio, o sea, Turkmenistán, el 

Pentágono no ha sido menos activo últimamente. A finales de julio, el subsecretario de Estado para 

Asuntos Políticos, William Burns, anunció la creación de una estructura descrita como comisión 

intergubernamental para consultas regulares con Turkmenistán, que «marcan progresos en la 

contribución a la estabilidad en Afganistán y a través de la región». 

Turkmenistán se está desarrollando calladamente como un importante centro de transporte para 

abastecer a la red septentrional, que comenzó a utilizarse para suplir de materiales no letales a las 

fuerzas de EE.UU. y de la OTAN en Afganistán. 

Recientemente se anunció que Mongolia enviaba un contingente inicial de 130 soldados para servir en 

Afganistán bajo la OTAN.  

El involucramiento de Mongolia en Irak y Afganistán ha ayudado a cimentar su alianza con Estados 

Unidos. Junto con Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, la guerra en Asia 

del Sur está siendo explorada por Washington y Bruselas para imponer sus estructuras militares en 

naciones vecinas de Rusia y China, a fin de cercar mejor a dos de los principales competidores de 

Occidente en esa región y en el mundo. 

La guerra afgana no es ninguna guerra cualquiera. El ejército alemán ha podido entablar sus primeras 

operaciones de combatedesde la derrota del Tercer Reich en 1945; también los soldados finlandeses 

entraron en combate por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y las fuerzas suecas, tras un 
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período de casi 200 años. El único beneficiario de esta conflagración es la tan rápidamente emergente 

OTAN global. 

Rick Rozoff 

 

Disponível em: http://www.voltairenet.org/article176174.html 

 

 

# Norte-Sur: la droga de cada día 
 

por Jorge Gómez Barata , Altercom 

No fueron los campesinos andinos quienes descubrieron las cualidades sicotrópicas de la coca ni los 

colombianos los inventores del tráfico de drogas. Tampoco están en el Tercer Mundo los responsables 

de la tolerancia y las inconsecuencias que han hecho prosperar al narcotráfico. Tras la intencionada 

confusión se oculta otra sórdida historia. 

Poco antes de que tuviera lugar el debut de la coca en el mundo elegante de occidente, los colonialistas 

ingleses libraron contra China las primeras guerras relacionadas con las drogas. 

Entonces no fue para impedir el narcotráfico, sino para fomentarlo. 

Desde épocas remotas, los mercaderes europeos adquirían en China: porcelanas, sedas, fragancias, te y 

otras mercaderías, generando cierto déficit comercial. Para compensarlo, Gran Bretaña decidió 

exportar opio a China, operación desplegada durante más de cien años. 

En 1773 Inglaterra vendió en China 75 toneladas de opio que representaron un ingreso de 250 mil 

libras esterlinas. 

El cuadro de enviciamiento masivo y de corrupción generalizada, promovido por la impunidad con 

que operaban los traficantes británicos, condujo al emperador chino a prohibir la entrada de la droga y 

a apelar a la reina Victoria: «La riqueza -escribió- de China esta siendo aprovechada para beneficio de 

los bárbaros. ¿Que derecho tienen ellos de correspondernos utilizando drogas venenosas para dañar a 

nuestra población?» 

La respuesta británica fue invadir militarmente a China por atentar contra la libertad de comercio y 

desatar las Guerras del Opio, en las que el país asiático fue derrotado, imponiéndosele onerosos 

tratados que le arrancaron concesiones territoriales, entre ellas, la pérdida de Hong Kong. 

Por aquella época, un médico alemán, de la hoja de coca aisló el clorhidrato de cocaína, es decir la 

cocaína y el neurólogo italiano Paolo Mantegazza, describió sus cualidades medicinales y en 1884 otro 

europeo inventó la anestesia local, en ese mismo año Sigmund Freud publicó su ensayo ’Ueber Coca’ 

y en 1901, el norteamericano William Golden Mortimer dio a conocer un exhaustivo estudio sobre las 

bondades de la planta. 

Tanto mérito no podía pasar inadvertido a empresarios y comerciantes. 
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En 1863 un imaginativo farmacéutico francés, Angelo Mariani, lanzó al mercado el ’Vin Mariani’, 

fabricado a base de extractos de la hoja que se convirtió en una popular bebida. 

En la década de los noventa del propio siglo, la empresa farmacéutica norteamericana Parker Davis 

produjo y comercializó, no sólo con fines terapéuticos sino también recreativos, polvo para inhalar, 

ungüentos y cigarrillos a base de coca. En 1891 nació la actual CocaCola. 

Por una magnifica conexión, los chinos, enviciados por los británicos e importados para trabajar como 

peones en el ferrocarril para la conquista del oeste norteamericano, llevaron a Estados Unidos el hábito 

de fumar opio. 

En 1890 el Congreso Federal prohibió a los norteamericanos fumar opio y en 1906 se dicto la Chinese 

Exclusion Act, con la creencia de que sin chinos no habría opio y en 1922 se declaró ilegal la cocaína. 

Era tarde. Las mismas drogas que un día envilecieron a los chinos para sanear las finanzas británicas, 

alcanzaron las élites europeas y norteamericana. 

Para realizar sus objetivos, los narcotraficantes han montado extensas rutas y conexiones que 

funcionan corrompiendo, asesinando e intimidando. 

El círculo se cierra cuando los países por donde transita la droga, se ven obligados a asumir los costos 

económicos, morales, humanos y de seguridad del fenómeno y librar la guerra contra una actividad 

cuyo objetivo es trasladar droga a Estados Unidos y Europa, donde la mercancía se realiza sin mayores 

contratiempos. 

Mientras en Asia, Centro y Sudamérica, México y el Caribe, las autoridades, gobernantes y jueces con 

valor y honestidad para enfrentar peligros y rechazar sobornos, junto con periodistas, maestros, 

religiosos y otros elementos de la sociedad civil, libran una batalla heroica contra el narcotráfico, las 

metrópolis, responsables del problema, se permiten ser tolerantes y permisivas, llegando incluso a 

legalizar el consumo. 

Cuidar las fronteras norteamericanas del alud de drogas y proteger a su juventud es una tarea que los 

países del Tercer Mundo han echado sobre si. 

Jorge Gómez Barata  

Altercom 

 

Disponível em: http://www.voltairenet.org/article143258.html 

 

  

# UNODC aponta queda de 12% no cultivo de coca na Bolívia 
 

18 de setembro de 2012 · Notícias 

O cultivo de coca, que proporciona a folha usada como matéria-prima para a cocaína, diminuiu cerca 

de 12% na Bolívia, de acordo com a pesquisa nacional Monitoramento de Cultivos de Coca 2011 
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apresentada ontem (17) pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e pelo 

Governo boliviano. 

Imagens de satélite, voos de avião e levantamentos de solo das maiores regiões produtoras de coca 

permitiram um monitoramento mais eficaz das áreas de cultivo, que  atingiram cerca de 27.200 

hectares em 2011, abaixo dos 31.000 de 2010, marcando o fim de três anos de altos níveis de cultivo. 

 
O representante do UNODC na Bolívia, Cesar Guedes, parabenizou o governo pelos esforços e os 

avanços alcançados. No entanto, ele alertou sobre o aumento vertiginoso nos preços da folha de coca, 

que no último ano subiram até 31% nos mercados autorizados pelos governos e cerca de 16% em 

mercados ilegais. 

“Os preços mais altos estão fazendo a coca mais atraente, mas os agricultores precisam de alternativas 

viáveis a longo prazo para que possamos coibir o cultivo ilícito de forma duradoura”. 

O relatório, que existe desde 2003, também destaca que a coca continua sendo um importante fator na 

economia boliviana. Em 2011, ela movimentou 353 milhões de dólares, contra 310 milhões de dólares 

em 2010. Isso representa 1,5% do PIB do país e 15,3% do valor do PIB do setor agrícola. 

Acesse o Relatório completo (em espanhol). 

 

Disponível em: http://www.onu.org.br/unodc-aponta-queda-de-12-no-cultivo-de-coca-na-bolivia/ 
 

 

# Enjuician en Inglaterra a creador de la ouija del diablo 
 

México - Laura Castellanos 

El empresario inglés Gary Bolton dueño de Global Technical LTD, fabricante del detector molecular 

GT 200, usado en México en operativos de seguridad para localizar droga y explosivos –conocido 

como “la ouija del diablo”--, enfrenta un juicio penal por fraude en su país por manufacturar ahí su 

equipo y venderlo en el mundo. 

El hombre de 46 años con apariencia atractiva y refinada, radicado en el condado adinerado de Kent, 

compareció en libertad condicional el pasado 12 de septiembre y el 18 de octubre deberá asistir a su 

siguiente audiencia judicial. 
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La policía londinense detuvo a Bolton y a cinco ex socios el 11 de julio pasado, entre ellos a James 

McCormick, poseedor de la empresa ATSC que elabora el aparato ADE651, utilizado en Irak y 

Afganistán en donde operadores del mismo han muerto al detonarles explosivos que no detectaron. 

El departamento policiaco informó que las seis consignaciones fueron gracias a una larga 

investigación relacionada a la fabricación, promoción y venta “de una variedad de equipos detectores 

de sustancias realizadas en jurisdicciones extranjeras del 15 de enero de 2007 al 12 de julio del 2012”. 

La agencia especializada en noticias de la Corte y de los tribunales en Inglaterra Court news 

UK, informó en exclusiva a El Universal que el fiscal David Levy externó a los acusados en la 

audiencia del 12 de septiembre: 

“Esos equipos han provocado la pérdida de vidas humanas”. 

Por igual, el fiscal Peter Burt dijo en la primera audiencia del 18 de julio: 

“La gente ha sido embaucada con la creencia de que el equipo funciona, éste se vende alrededor del 

mundo y ellos lo han vendido a ejércitos de otros países”. 

El único distribuidor del GT200 en México, dueño de la empresa Seguridad e Inteligencia con 

Tecnología de Vanguardia (SEGTEC), dio una entrevista a condición de ocultar su identidad. 

Negó que Bolton estuviera en libertad condicional y señaló que sólo se le investiga por el vínculo que 

tuvo con McCormick. 

De Bolton dijo: “El señor está perfectamente bien, sin ningún problema”. 

Desde 2004 el ejecutivo ha vendido 1,100 GT200 a entidades federales y a 25 gobiernos estatales. El 

precio actual del aparato es de $450,000 mil pesos por pieza. 

Su principal cliente es la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), también está la Secretaría de 

Marina (SEMAR), la Procuraduría General de la República, Petróleos Mexicanos (PEMEX), y los 

gobiernos de Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Michoacán, Estado de México y el Gobierno del 

Distrito Federal. 

DE CAMPOS DE GOLF A ZONAS DE GUERRA 

Courtnews UK asegura que ambos empresarios y los otros consignados: Simon Sherrad y Joan y Sam 

Tree, que idearon el equipo Alpha 6, así como Anthony Williamson, creador del XK9, salieron libres 

bajo fianza, deben vivir y dormir en sus domicilios y se les confiscó sus pasaportes para enfrentar el 

proceso en su contra. 

Burt explicó durante su intervención que se les detuvo como parte de una misma investigación aunque 

los juicios son independientes, porque todos fueron socios de un proyecto que abortó y luego cada uno 

creó su propia empresa timadora de detectores. 

“Hay una muy seria implicación por parte de estos equipos”, agregó, “porque la gente cree 

genuinamente que pueden trabajar y con tal convicción, obtienen una seguridad falsa”. 

Apuntó: “cuando abrimos el equipo no tiene batería y está vacío, es una caja de plástico con una 

antena”. 
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El fiscal precisó que el antecedente de esos aparatos se fabricó en Estados Unidos en los años noventa 

bajo el engaño de localizar pelotas de golf en los campos de juego, lo cual mereció un juicio en una 

corte civil en 1997. 

Burt se refiere al equipo Quadro Tracker: un mango de plástico hueco, con una antena montada en un 

pivote que puede girar 360 grados horizontalmente, y que señala hacia algún punto gracias a la fuerza 

de gravedad que provocan movimientos imperceptibles de la mano que lo sostiene. 

Tras el escándalo judicial en Estados Unidos, explicó Burt, “un caballero americano vino a Reino 

Unido y arrancó un nuevo negocio y ese aparato se convirtió en equipo detector”. 

HALLA MARFIL Y CADAVERES 

Court news UK asegura que tan sólo en 2011 Bolton obtuvo ganancias por 1 millón de libras esterlinas 

al vender 2 mil pistolas moleculares en el mundo. 

Al GT200 lo acompaña una veintena de tarjetas tipo Ladatel que se introducen en el mango de plástico 

hueco para localizar, de acuerdo a su ficha documental, en un lapso de 4 segundos y en un radio 

general de 300 metros cuadrados, sustancias prohibidas a nivel molecular como cocaína, heroína, opio, 

anfetaminas, explosivos, armas de fuego. 

Según la ficha técnica actualizada, las búsquedas por tierra de un objetivo específico alcanzan hasta 

700 metros de distancia; en el mar, 850 metros; desde el aire, 4000 metros de altura y 60 metros de 

profundidad en el subsuelo. 

Un manual del equipo afirma que localiza minas ocultas en tierra o mar, “seres humanos vivos y seres 

humanos muertos de hasta 2 y 3 semanas”, además de “dinero, veneno, marfil”. 

McCormick añadió además una tarjeta para buscar diamantes. Ha acumulado 50 millones de libras 

esterlinas al vender 6mil 500 equipos a precio unitario de entre $20, 000 y $800 mil pesos. 

De esta forma engañó lo mismo a fuerzas de seguridad de Irak y Afganistán, que a clientes de Arabia 

Saudita, Bélgica, Kenia, Rumania… y al gobierno del estado de Colima. 

En septiembre de 2009 el entonces gobernador Jesús Silverio Cavazos presumió en conferencia de 

prensa que su administración adquirió un ADE651 por $800,000 pesos. 

El físico Luis Mochán, investigador de la Academia Mexicana de Ciencias, y uno de los principales 

detractores en México de dichos detectores, se congratuló de la consignación del grupo. 

“Sé que en Tailandia ya habían llegado a la conclusión de que ese aparato no servía porque hicieron 

sus propios peritajes científicos”, explica, “pero lo nuevo ahí es que se investiga a los compradores”. 

NARCOFOSAS Y MOCHILAS 

El dueño de SEGTEC, desde sus oficinas en la capital mexicana, niega que el GT200 sea un fraude: 

“estoy seguro de que el equipo funciona”. 

Destaca su uso diverso: en operativos de combate al narcotráfico, la localización de cadáveres en 

narcofosas de Tamaulipas, o en escuelas para detectar armas en mochilas de estudiantes. 

El distribuidor del GT200 no vende su equipo a la iniciativa privada, sólo a entidades 

gubernamentales. 
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La primera que lo adquirió fue la PGR en 2004, seguida por PEMEX en 2005; y después la SEDENA, 

que en 2007, 2008 y 2010 hizo compras masivas hasta tener bajo funcionamiento 742 equipos. 

“Y no tengo quejas de ningún cliente”, apunta el empresario. 

Como prueba, muestra carpetas con boletines oficiales que dan cuenta de operativos de “barridos” con 

el aparato en comunidades de Michoacán y Chihuahua, entre otras entidades, en los que se informa de 

decomisos de droga, armas y de aprehensión de personas. 

Llama la atención el boletín fechado por la PGR el 16 de abril de 2008. Informa del arraigamiento por 

90 días del piloto Arévalo Kessler “por su probable responsabilidad de los delitos de Delincuencia 

Organizada, Contra la Salud y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”. 

El comunicado detalla sobre la única evidencia en su contra: “Arévalo Kessler es el piloto que tripuló 

la aeronave Grumman Gil, con matrícula KB-KIV de Ecuador a Toluca, en octubre del año pasado, 

misma que al ser sometida a revisión mediante el scanner GT200 resultó positiva para la identificación 

de cocaína”. 

En ninguna línea se notifica el descubrimiento de droga en la aeronave. 

El ejecutivo niega que el GT200 sirva para detectar moléculas de droga en personas, como sus 

operadores en México lo creen: “es un equipo para detección a distancia”. 

Se le cuestiona entonces sobre el número indeterminado de personas inocentes detenidas en México en 

retenes policiaco militares por lecturas del aparato. 

Tal fue el caso de Isaías Cayetano, aprehendido en un reten militar en Veracruz porque el GT200 lo 

señaló entre una fila de pasajeros a los que se hizo descender de un camión ( 

eluniversal.com.mx/notas/799848.html) . 

Un perro de búsqueda encontró droga oculta en un asiento del autobus. El empresario piensa que la 

droga la halló el GT200: “El equipo funcionó, que éste se haya utilizado como una prueba (contra 

Cayetano), es algo que yo no puedo controlar”. 

El distribuidor del GT200 confía en que Bolton salga bien librado de la investigación en su contra y 

cesen finalmente los ataques. 

“¿Porqué empezó esta polémica? Yo no entiendo, es de gente sin escrúpulos”, se queja. 

Le solicito me permita conocer un GT200 pero dice que no lo tiene en sus oficinas. 

- ¿El aparato sí está hueco por dentro?- pregunto. 

-No sé, yo nunca he abierto uno, ni me interesa abrirlo, como le repito, yo soy un simple vendedor, eso 

es lo que soy”. 

 

Disponível em: http://alainet.org/active/58697&lang=es  
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# Peritaje da revés a detector de drogas 
 

México - Laura Castellanos  

El caso de una señora acusada de narcomenudista posibilitó que por vez primera científicos y 

militares probaran la fiabilidad del detector molecular GT200 usado en operativos de seguridad 

La noche del 9 de marzo de 2011 doña Juanita Velázquez pintaba su fonda en la zona industrial de 

Jiutepec, Morelos, cuando una decena de militares ingresaron e hicieron un cateo sin orden judicial. 

Nada encontraron. Salieron ydetuvieron a una persona en un local cercano.Después regresaron a catear 

la fonda otra vez y extendieron su revisión al tejaban del patio. 

De manera azarosa los soldados dieron con el veliz que una muchacha que trabajó en el 

negociofortuitamentedejó encargado porque salía de viaje. No regresó. Cuando ellos lo abrieron, para 

sorpresa de la señora, encontraron una bolsa con pastillas que resultaron ser anfetaminas. 

A ella se la llevaron detenida pero es inocente.Esa es su versión.“No he mentido en nada”, dice la 

mujerdesde el Centro de Reinserción Social (CERESO)de Atlacholoaya, Morelos. 

La versión del teniente René Espinoza y el cabo Israel Montoya, según la averiguación 

AP/PGR/MOR/CV/COE/045/2011, es que encontraron la droga no de forma circunstancial sino 

gracias al detector molecular GT-200, conocido en el ejército como la ouija del diablo, pues al pasar 

frente a la fonda “dio positivo en la detección de anfetaminas”. 

El caso está en la fase final de desahogo de pruebas en el Juzgado del Cuarto Distrito en Cuernavaca 

pero la mención del GT200 por parte de los militares posibilitó un hecho inédito y de relevancia 

nacional: al aparato antes cuestionado por científicos se le sometió a su primer peritaje de campo en 

México con la participación de éstos y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

El físico molecular Alejandro Ramírez de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

fue el perito convocado en el juicio para probarla fiabilidad del GT-200 como evidencia para encontrar 

sustancias prohibidas. 

Su dictamen del aparato fabricado por la empresa inglesa Global Technical LTD, hasta hoy se hace 

público: “Es un fraude total”. 

EL PERITAJE 

La prueba al GT-200 se realizó en la Academia Mexicana de Ciencias en la capital mexicana el 21 de 

octubre de 2011. Ramírez y el físico Luis Mochan de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) hicieron el protocolo y coordinaron su ejecución. 

Mochán dice que el equipo se sometió a una prueba “doble ciego”, en la que el operador que lo usa no 

sabe de antemano donde está escondida la sustancia. 

Los científicos no quisieron dar a conocer detalles del protocolo de la prueba y de sus resultados antes 

de que se dictaminara el juicio, pero El Universal tuvo acceso a dichos documentos. 
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El investigador de la Academia de Investigación Científica explica la naturaleza del experimento: “Si 

esto es un detector de sustancias, pues tráeme una sustancia de esas que dices que detecta, la 

escondemos y a ver si la encuentras”. 

El aparato, que consiste en un mango de plástico sin circuitos ni baterías, con una antena montada en 

un pivote, lo manipularon únicamente dos operadores militares que se turnaron en su uso. 

Dos tenientes coroneles y dos policías ministeriales custodiaron el material a localizar: 1630 cápsulas 

de Itrabil con Clobenzorex, 33 cápsulas de Obeeclox con Clobenzorex, 3 cartuchos calibre 9x19 mm y 

un cartucho calibre 0.380. 

Se hicieron dos equipos conformados por un investigador y un operador militar. Uno de estos verificó 

el ocultamiento de los materiales dentro de alguna de las ocho cajas de cartón iguales y cerradas. El 

operador del otro equipo las buscaba. 

Dos cámaras fijas y una cámara móvil filmaron todo el proceso. 

COMO ECHAR VOLADOS 

En la primera prueba se escondieron las sustancias a la vista de todos los participantes, incluso de los 

operadores. En cuatro de cuatro búsquedas el operador las encontró. 

En el segundo experimento el operador no presenció el proceso de ocultamiento. La prueba se repitió 

20 veces. Sólo en tres ocasiones el militar tuvo éxito. 

En el Análisis estadístico de la eficacia del GT200 Ramírez y Mochán concluyeron que “la 

probabilidad de haber tenido únicamente tres éxitos en veinte búsquedas es despreciable”. 

Detallan que estadísticamente “Incluso, si la eficacia de detección del GT200 fuese tan baja como 

el p= 50%, la probabilidad de haber tenido sólo tres éxitos en veinte búsquedas sería apenas 

de f (0.5,3,20)= 0.001 = 0.1%”. 

Concluyen: “El GT200 señala la ubicación correcta de la muestra cuando el operador sabe dónde se 

halla escondida; cuando no lo sabe, no funciona en absoluto y sus resultados son consistentes con el 

azar”. 

En otras palabras, aseguran que la detección estadística del GT200 es similar a la que se hubiera 

obtenido “echando volados” para elegir la caja con la muestra a buscar. 

Para Ramírez “el resultado dio lo que esperábamos, un palo sin ninguna tecnología adentro no es 

posible que detecte nada”. 

La antena del aparato señala a algún punto de forma horizontal por la fuerza de gravedad producto de 

movimientos imperceptibles de la mano, dice. 

Mochán destacó la importancia del peritaje porque “la Academia Mexicana de Ciencias ofreció 

diseñar un protocolo para que el ejército mismo los pusiera a prueba y éste lo rechazó porque el 

contrato de compraventa con la empresa les prohibía hacer pruebas”. 

Los científicos consideran que el fraude está tan bien armado por parte de la empresa, que no sólo 

prohíbe que al equipo se le hagan pruebas científicas, sino que culpa a los operadores de los errores de 

detección. 
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Al final de la prueba un militar custodio le comentó a Ramírez: “Nos están mandando como carne de 

cañón, esto es una burla”. 

Pero uno de los operadores se ciñó al manual del GT200, y convencido de su uso, se responsabilizó de 

los resultados fallidos porque tomó café en la mañana, lo que pudo alterar el campo energético de 

lectura del equipo. 

El manual del detector asegura que éste no funciona por una variedad de razones absurdas que enlista 

Mochán: si el operador está “nervioso, agitado, cansado, tomando medicamentos” o cualquier tipo de 

“sustancia” como el café. 

También los operadores argumentaron que su fracaso se debió a que quizá hubo televisiones o 

celulares encendidos en las casas vecinas, lo que interfirió en el funcionamiento del equipo. 

LIBERTAD ESPERADA 

Es un sábado radiante y doña Juanita Velázquez está sentada a la mesa del área del comedor para 

visitas en el CERESO. Es blanca, de talla menuda y cara redonda. Una leve cicatriz arriba de su labio 

superior prueba la operación quirúrgica que sufrió en la pubertad por nacer con labio leporino. 

Viste un pantalón y una blusa amarillas, el color de las internas aún no sentenciadas. La visitan sus dos 

hijas y sus dos nietas. El lugar está lleno de familias. Entre las mesas deambulan muchachas muy 

jóvenes, guapas y arregladas, algunas sentenciadas a más de 40 años por delitos a la salud. 

La señora lleva año y medio en reclusión y su expresión es grave, de angustia. Apenas come del plato 

en la mesa. 

Le pregunto sobre el uso del GT200 en los cateos a su fonda:“En ningún momento vi ningún aparato”, 

responde. 

También rechaza ser narcomenudista: “si yo anduviera en esas cosas ¿yo hubiera debido siete mil 

pesos de renta y mil quinientos pesos de agua? ¡Claro que no! ¡Aún los debo!”. 

Su abogado Juan Gabriel Vargas definió la estrategia de su defensa en dos vías. La primera basada en 

la versión ministerial de los militares que afirmaron usar el GT200 en los cateos. 

Vargas solicitó a la jueza Griselda Sáenz Horta aceptar como evidencia un peritaje científico que 

probara que el aparato no funciona. La jueza lo aceptó y requirió al ejército su participación. 

El abogado dice que la jueza debió hacer ese requerimiento a la SEDENA en cinco ocasiones, hasta 

que finalmente la institución lo aceptó. 

La segunda vía tiene que ver con las pastillas del veliz. Vargas dice que el ministerio público es el que 

debe acreditar “si realmente la señora las tenía ahí, si realmente le pertenecían a ella o a un tercero y si 

realmente eran para la venta”. 

Vargas piensa que no se podrá acreditar que su clienta era narcomenudista. Confía en la inocencia y 

liberación de la señoras. 

La jueza dice por su parte que el caso está “en desahogo de pruebas y aún no hay fecha para su 

dictaminación”. No se pronunció sobre el análisis al GT200. 
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Por lo pronto la hija mayor de la señora, de nombre Denise, describe el drama familiar: ella está 

embarazada. Su marido de oficio mecánico y sus dos niñas, una con atrofia cerebral, se mudaron de 

Aguascalientes a Morelos para estar cerca de su madre y de la hermana con deficiencia mental que 

vivía con ella. 

Dice que los gastos del proceso judicial los endeudaron hasta el cielo. Además le preocupa la 

depresión de su madre: “A veces de a tiro se le ve muy mal, que no quiere comer, y a veces se le ve 

estable con la idea de que va a salir”. Afirma: “Y va a salir”. 

De la ouija del diablo, ni ella ni su mamá habían escuchado. 

 

Disponível em: http://alainet.org/active/58699&lang=es 

 

 

# La guerra perdida contra las drogas 
 

México - Salvador del Río  
Contradictorio en apariencia, el llamado del presidente Felipe Calderón a la Organización de las 

Naciones Unidas para un debate sobre la posibilidad de reglamentar el consumo de estupefacientes, y 

por tanto su comercio, marcaría un cambio en la estrategia con la que se ha dado esta lucha –guerra 

declarada y luego no admitida por el mandatario mexicano–, modificación que estaría en los 

propósitos y en los lineamientos de su verdadero promotor, el gobierno de Estados Unidos. 

En las postrimerías de su mandato, cuando en foros distintos a la Asamblea General ha hecho una 

defensa de su estrategia que ha costado a México más de 60 mil muertos, Calderón modifica su 

discurso al admitir como necesario un análisis de la legalización de las drogas a la que con 

vehemencia se ha opuesto ante las voces que en América Latina y en el mundo se han levantado a 

favor de ella. 

Considerado por Estados Unidos como su campeón del combate al tráfico de drogas y al crimen 

organizado por haber seguido al pie de la letra, y con creces, los compromisos dentro de la llamada 

Iniciativa Mérida, Calderón y su gobierno no sólo han aceptado el suministro de armas y recursos 

económicos, sino la asistencia militar y policiaca de ese programa en cuya aplicación subordinada a 

Washington se ha llegado incluso a la violación de la jurisdicción de la soberanía de México en casos 

de intervenciones directas de elementos de las agencias estadunidenses que dirigen la guerra declarada 

desde el comienzo de su administración. 

Incluso, horas antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU, Felipe Calderón, desde 

territorio estadunidense hacía públicamente una excitativa a su sucesor en la presidencia, Enrique Peña 

Nieto, a continuar el combate a la delincuencia con la misma estrategia que su gobierno ha empleado 

durante seis años. 
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Hasta el momento de su intervención en la tribuna del máximo organismo mundial, Calderón se había 

manifestado decididamente en contra de cualquier posibilidad de discutir una forma de legalización 

del consumo de drogas. Ahora, ante los delegados a la Asamblea de la ONU, si bien señala que la 

lucha contra el crimen organizado debe continuar, admite que la estrategia puesta en práctica, lejos de 

disminuir el tráfico de estupefacientes, la ha incrementado y no ha logrado debilitar a las poderosas 

bandas que se dedican a su tráfico. 

Ciertamente, al demandar un debate sobre la legalización de las drogas, Felipe Calderón no ahorró una 

crítica a los países grandes consumidores de estupefacientes, Estados Unidos en particular, por no 

haber hecho lo necesario para reducir la demanda, que va en aumento. 

El giro en la postura del presidente de México, tardío porque se da a semanas del término de su 

administración, puede obedecer a la evidencia de un cambio en la política continental de la gran 

potencia estadunidense en el tratamiento del problema del narcotráfico, o bien al convencimiento de 

que, además de una estrategia de prohibición rigurosa y persecución, esa lucha, para ser realista, debe 

partir de la base de la imposibilidad de terminar con la producción y el comercio de estupefacientes 

mientras el gran mercado subsista. En cualquier caso, su inesperado llamado al debate sobre la 

legalización es una admisión del fracaso de la guerra emprendida por su gobierno, con el trágico saldo 

de decenas de miles de muertos. 

Fuente: Forum en línea 
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ANEXO C – MATÉRIA DE CAPA DA REVISTA THC 52 

 

O Anexo C acompanha este trabalho, em CD-ROM. O arquivo em formato PDF 

apresenta a reportagem principal da Revista THC nº 52. Nele, a matéria sobre a 

regulamentação e legalização da cannabis no Uruguai pode ser conferida na íntegra. 


