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Esta pesquisa teve como objetivo a realização de uma análise da origem do
atual modelo proibicionista que utiliza, em geral, dos mecanismos coercitivos
estatais e do Direito Penal, como principal ferramenta para o combate da produção,
distribuição, comercialização e consumo de substâncias entorpecentes ilícitas. Tal
análise visou definir a origem e a evolução do modelo repressivo, seus fundamentos,
métodos, êxitos e os impactos no sistema penal e na sociedade.
Como objetivo especifico buscou-se evidenciar o papel importante dos meios
de comunicação na legitimação da violência policial que impacta diretamente na
mortalidade do combate militarizado ao narcotráfico.
O estudo foi realizado através de uma vasta pesquisa em bibliografias
pertinente ao tema, bem como pelo levantamento de dados estatísticos de
pesquisas anteriormente realizadas. Os dados estatísticos que foram coletados são:
números de encarcerados no Brasil pelo crime de tráfico de drogas; evolução após a
entrada em vigor da Lei 11.343/06 da população carcerária nacional; evolução da
mortalidade relacionada às drogas no Brasil.
Foram ainda utilizados como fontes da pesquisa livros, revistas científicas,
relatórios oficiais, relatórios das forças de segurança, jornais, sites da internet,
documentários, etc. Vale frisar que foi de grande valia as referências de outros
países realizando-se uma análise de como outros países estão tratando a questão
das drogas e quais alternativas podem ser adotadas em nosso País.
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Inicialmente fez-se necessário um estudo propedêutico da política criminal de
drogas, realizando breve histórico da relação entre os seres humanos e as diversas
substâncias entorpecentes, assim como do contexto social onde se originou a atual
política proibicionista de combate militarizado a toda cadeia produtiva de drogas.
Mostrou-se importante a análise da atual política nacional de drogas visando
identificar a origem de tal modelo buscando identificar a evolução do modelo
repressivo no âmbito nacional.
Após o estudo da origem da atual política nacional de drogas e principalmente
dos impactos gerados pelo modelo adotado, tanto no sistema penal como na
sociedade, mostrou-se necessário um estudo mais detido objetivando realizar uma
análise dos impactos, em especial, do combate militarizado ao narcotráfico que traz
consigo um alto índice de mortalidade.
Nesta toada foi importante identificar as teorias que sustentam o viés
repressivo do modelo de política pública sobre drogas no Brasil, assim como dos
fatores que contribuíram, e contribuem, para a cultura de violência policial
historicamente observada em nossa sociedade, tendo como objetivo evidenciar a
letalidade institucionalizada como verdadeira política de Estado.
Avançando na análise dos impactos do atual modelo de combate ao tráfico e
as drogas, fez-se necessário um direcionamento dos estudos às ferramentas
contemporâneas de grande influência no comportamento humano que se tornaram a
televisão e os diversos meios de comunicação, que funcionam em muitos núcleos
familiares como única fonte de informação, entretenimentos, educação e cultura.
Importante salientar que observou-se nos meios de comunição um
fundamental papel na legitimação da violência policial, funcionando como verdadeiro
meio de propaganda e de defesa da violência como meio de punição, cada vez mais
evidenciada nos altos índices de mortalidade, assim como na programação
televisiva massiva de conteúdo jornalístico policial que transforma a violência em
espetáculo.
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A influência da programação policialesca na conduta policial e corporativa é
premente, assim como a opinião pública que tem funcionado como legitimadora da
violência policial, impactando diretamente na sensação de insegurança e de
impunidade.
Por fim conclui-se que o esforço internacional, que repercutiu na esfera
nacional, visou combater toda a cadeia de produção, distribuição e consumo de
determinadas substancias causando uma verdadeira guerra às drogas que quase
um século depois de deflagrada produziu inúmeros efeitos colaterais para a
sociedade, como o aumento da criminalidade, encarceramento em massa, crescente
aumento
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principalmente nos estratos sociais mais vulneráveis, além de diversas violações dos
direitos humanos na execução das penas previstas na atual Lei de Drogas (Lei
11.343/2006).
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