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RESUMO

A segurança pública é um tema bastante presente na atual sociedade
brasileira, visto que os altos índices de violência vêm aumentando a
necessidade de discussões e ruptura de paradigmas. A resolução dos
problemas de segurança pública não é responsabilidade apenas dos
profissionais de segurança, mas também de toda sociedade civil. O tráfico de
drogas apresenta-se como um problema na segurança pública de difícil
resolução e que está aliado aos altos índices de violência e criminalidade. O
tráfico é uma modalidade de crime que cresce de forma gritante e chegou a
alcançar cidades pequenas do interior do Brasil. A Polícia Militar é responsável
pela maior parte das prisões por tráfico de drogas por realizar o patrulhamento
ostensivo e apresenta importante papel na diferenciação entre usuário e
traficante de drogas. A pesquisa foi exploratória, documental e também
baseada na observação participativa. Os Boletins de ocorrência da polícia são
importantes fontes de dados dessa prática criminosa onde foi realizada a
pesquisa documental sobre as ocorrências envolvendo drogas e foi possível
gerar um mapa dos principais locais na cidade de Goiana onde se repetem
constantemente esse tipo de ocorrência e traçar um perfil dessas ocorrências
para entender melhor esse processo complexo. Os resultados das cinquenta
ocorrências pesquisadas na cidade de Goiana-PE foi que a maior parte das
pessoas que se envolvem nesse tipo de ocorrência são homens, negros e
pardos, jovens, de baixa escolaridade, que se associam em grupos. A
responsabilidade da Policia Militar nesse tipo de ocorrência é de suma
importância pois são eles que conduzem a ocorrência e relatam os fatos
encontrados no local e é no patrulhamento ostensivo função da policia militar
que são possíveis o maior número de prisões dessa prática ilícita.

Palavras chaves: Segurança pública; tráfico de drogas; violência.

ABSTRACT

Public safety is a topic very present in the current Brazilian society, as the high
levels of violence have increased the need for discussions and break
paradigms. The resolution of public security problems is not just the
responsibility of security professionals, but also of the entire civil society. Drug
trafficking is presented as a problem in public safety difficult to resolve and that
is coupled with high rates of violence and crime. Trafficking is a form of crime
that grows blatantly and even reach small towns in Brazil. The Military Police is
responsible for most of the arrests for drug trafficking to perform the ostensive
patrolling and plays an important role in the differentiation between user and
drug dealer. The research was exploratory, documentary and also based on
participant observation. Police occurrence Bulletins are important sources of
data for this criminal act which was carried out desk research on events
involving drugs and it was possible to generate a map of the main sites in the
city of Goiás where constantly repeat this kind of event and draw a profile these
occurrences to better understand this complex process. The results of fifty
occurrences surveyed in the city of Goiana-PE was that most of the people who
engage in this type of occurrence are men, black and brown, young, low
education, an associate in groups. The responsibility of the Military Police in this
kind of event is very important because they are leading the occurrence and
report the facts found at the site and is in patrolling ostensible function of the
military police that are possible as many arrests this unlawful practice.
Keywords: Public safety, drug trafficking, violence.
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INTRODUÇÃO

A segurança pública é um tema discutido cotidianamente na nossa
sociedade e que vem levantado grande polêmica. O tema tomou grande
repercussão nos últimos anos devido à alta incidência da violência e aumento
da criminalidade em todo o país. A segurança pública possui a função de
garantir os direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade possibilitando
assim o exercício pleno da cidadania, e é o estado o provedor dessas
garantias.
O processo de segurança pública e as consequentes medidas adotadas
pelo policiamento necessitam de rupturas, de mudanças de paradigmas e de
uma pesquisa mais aprofundada pelos estudiosos na área e também pela
comunidade. Apenas a partir da união do povo e do estado realizando um
estudo profundo sobre a criminalidade e suas peculiaridades, será possível à
democratização das políticas públicas e o êxito contra a criminalidade.
A violência em nosso país alcançou níveis elevados é o tráfico de drogas
ilícitas não está dissociado deste processo. Com o tráfico de drogas o número
de pequenos furtos e assaltos cresce indiscriminadamente, como uma das
maneiras de manter o vício de vários usuários de drogas. O tráfico de armas
também esta presente nesse processo, pois se faz necessário nesse universo
sem lei para poder manter a “segurança” dos donos das “bocas de fumo” 1 e
como demonstração de poder.
O Brasil vem adotando uma política de combate às drogas ilícitas
baseada na repressão a produção e ao tráfico, mas que de maneira geral não
vem apresentando grandes êxitos. São muitos os fatores que levam o jovem a
entrar no mundo das drogas e também são muitas as facilidades para pratica
desse tipo de ilícito. Precisamos de melhorias não apenas na segurança, mais
também na educação e saúde. O problema das drogas não é apenas um

1

Locais popularmente conhecidos para a venda de drogas ilícitas.
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problema de segurança pública, mas deve ser tratado como um problema de
saúde pública.
São muitas as dificuldades enfrentadas pelo policial militar no combate
ao tráfico de drogas. Sem uma investigação profunda, ou seja, um bom
trabalho de inteligência, só é possível prender ou apreender os pequenos
traficantes ou aviãozinho que estão nas ruas vendendo essas substâncias e
esse tipo de prisões não são capazes de sanar o problema.
São inegáveis o aumento dos investimentos financeiros e os avanços no
processo de segurança pública no decorrer dos anos, mas infelizmente ainda
são insuficientes para gerir esse processo ativo e complexo que é a
criminalidade e principalmente o crime organizado. Muitas foram às melhorias
até os dias atuais nas políticas de segurança no Brasil, mas também são
muitos os limites e os desafios ainda enfrentados nesse processo. Temos um
país enorme em extensão territorial e rico culturalmente, com cada estado
possuindo um governo com prioridades e polícias diferenciadas, seja pela
farda, pelos seus grupos especializados ou pela sua forma de atuar.
Precisamos homogeneizar essas diferenças em prol de melhorias para a
sociedade.
Ainda são poucos os trabalhos científicos que dissertam sobre a atuação
policial no narcotráfico, a explicação para esse fato é que só há poucos anos
os cientistas sociais despertaram para a importância sobre o tema mediante o
crescimento de forma gritante do tráfico de drogas ilícitas e da ineficiência do
sistema de segurança do país. A sociedade necessita despertar interesse pelo
tema, pois a participação social no processo de implementação das políticas de
segurança pública se faz necessária para poder possibilitar um aparelho estatal
democrático e bem sucedido.
O estudo do tema supracitado se fundamenta na importância de
entender um pouco mais sobre esse processo dinâmico e complexo que é o
trafico de drogas, compreender a sua estrutura e o seu funcionamento,
possibilitando traçar medidas para desmantelar e coibir esse tipo de crime.
Esta pesquisa poderá contribuir expondo a sociedade as principais
dificuldades enfrentadas pelo policiamento no combate ao tráfico de
entorpecentes, localizando através de ocorrências pré-existentes os locais
onde esses tipos de práticas mais ocorrem dentro da cidade de Goiana - PE e
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a partir da exposição das técnicas utilizadas nessa modalidade de crime ajudar
ao policiamento a entender melhor esse processo. A cidade de Goiana será
estudada pela peculiaridade de ser um município que faz fronteira como estado
da Paraíba e que atualmente encontra-se em expansão populacional e
econômica por conta da implantação de várias fabricas no seu território, como
por exemplo, a que apresenta maior destaque, a fábrica Fiat.
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CAPÍTULO I
SEGURANÇA PÚBLICA E TRÁFICO DE DROGAS

1.1 Segurança pública

A segurança pública na atualidade é bastante discutida por estudiosos,
pela sociedade e pelo governo, apresentando-se como tema polêmico
mediante as suas políticas e a sua efetivação no Brasil. O aumento da violência
tem posto cada vez mais o tema em evidencia, uma vez que o cidadão acuado
pela insegurança requisita e espera reações eficazes dos órgãos de segurança
e consequentemente do policiamento local. “Os instrumentos de enfrentamento
da criminalidade e da violência têm sido insuficientes para proporcionar a
segurança individual e coletiva” (CARVALHO E SILVA, 2011, p.60).
A segurança pública é um processo articulado e dinâmico que necessita
da aproximação entre várias instituições públicas e também comunitárias para
possibilitar a integração entre o estado e a sociedade e a consequente
efetivação desse processo complexo e dinâmico. Segundo Carvalho e Silva
(2011, p.61) O “Estado e sociedade devem exercer papéis cruciais na defesa
de estratégias políticas e de poder que legitima o processo pelo qual se
desenvolve a política pública”.
A polícia, representante do estado, é o órgão da segurança pública que
possibilita o controle social e tem autorização para usar a força, caso seja
necessário. De acordo com Reiner (2004, p.28) “A arte do policiamento bem
sucedido é ser capaz de minimizar o uso da força, mas esta permanece como
recurso especializado da polícia, seu papel distintivo na ordem política”. A
função da polícia num estado democrático de direito é zelar pela execução das
normas constituídas pelo estado, uma missão árdua, pois a polícia é a linha de
frente estatal, representando o braço armado do estado para restabelecer a
ordem pública.
A polícia é idealizada muitas vezes por parte da população como a
culpada pela insegurança e aumento da violência, mas na verdade as políticas
de segurança pública não contemplam as mudanças necessárias para
conseguir sua eficácia. De acordo com Souza (2009, p. 27). “A segurança
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pública não é problema meramente policial. E o problema policial não se
restringe à questão do efetivo e do orçamento”. Não é com o dobro ou triplo do
policiamento atual e com o aumento do orçamento destinado a segurança
pública que vamos conseguir mudar o quadro de violência e do tráfico de
drogas enfrentado em todo o país, mas sim com novas políticas de segurança
atendendo as peculiaridades de cada tipo de crime e de cada região ou cidade,
com a reformulação do código penal brasileiro e também fundamentalmente
com o auxilio da população, e que provavelmente vamos alcançar índices
positivos.
A segurança pública evoluiu bastante como suas políticas, mas na
verdade todos esses avanços não produziram os resultados concretos
esperados pela população. Segundo Souza:

[...] Nos últimos anos, vimos emergirem novas políticas, que
procuravam articular participação popular, policiamento
comunitário [...]. Mas essas iniciativas não tiveram repercussão
na imprensa e a realidade do cotidiano e da burocracia policiais
tem se mostrado, por enquanto, imune às mudanças. (2009, p.
26).

O objetivo geral de todas as políticas públicas de segurança e
consequentemente do policiamento é o controlo social, ou seja, manutenção da
ordem pública. Mas para alcançar esse complexo controle se faz necessário
novas políticas públicas e ousados investimentos na área. As instituições
brasileiras dos setores policiais, jurídico e penitenciário apresentam falhas e
brechas que a criminalidade explora o quanto pode. Estas instituições estão
sendo alvos constantes de ações de fortalecimento, a fim de reduzir os altos
índices de criminalidade e alcançar a efetivação da segurança pública.
O policiamento no nosso país encontra-se ineficaz e munido de baixa
credibilidade por parte da população que se sente insegura graças à sensação
de impunidade que vem se alastrando por todas as camadas da sociedade.
Fica evidenciado que a segurança pública esta defasada e não atende as
necessidades atuais, necessitando urgente de uma reforma rigorosa. A
segurança é um direito e garantia previsto no texto constitucional e deve ser
encargo estatal, pois é imprescindível à pessoa humana.
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Estudos apontam que o tráfico de substância entorpecente/tráfico de
drogas está intimamente relacionado com o aumento da violência, com o tráfico
de armas e com o crime organizado.

As expressões substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, constantes do revogado art.16
da Lei n°6.368/76 foram substituídas pela palavra droga, que
foi conceituada pelo parágrafo único do art.1° da Lei
n°11.343/2006, como sendo as substâncias ou os produtos
capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou
relacionados em listas autorizadas periodicamente pelo Poder
Executivo da União. (GRECO, 2011, p. 307).

A luta do policiamento contra o tráfico de drogas é árdua. A cada dia que
passa surge novos tipos de drogas e novas formas de burlar a segurança
pública, por isso se faz necessário à atualização constante dessas políticas.
Não adianta que o policiamento combata o pequeno traficante que vende
drogas nas ruas, pois dessa forma o policiamento estará apenas “enxugando
gelo”, trabalhando de forma ineficaz. O policiamento tem que combater com
inteligência o produtor da substância entorpecente e o grande distribuidor da
droga, que coloca vários jovens nas ruas para realizar a venda do seu produto.
Além dessas medidas, novas formas de combate são necessárias, visto que
essas já não apresentam êxito contra tal problema.
A comissão latina americana vem se preocupando em realizar estudos
sobre drogas na sociedade atua. Segundo Pereira (2008) na América Latina o
consumo de drogas ilícitas está em fase de crescimento, que evoluiu de região
exportadora para também uma região de grande consumo. O problema da
epidemia das drogas encontra-se em fase de expansão, ameaçando a
segurança pública e a democracia do nosso país.

Nas favelas e periferias das grandes cidades, a cultura jovem
absorveu o fumar e o cheirar como elementos constituintes da
diversão. A maconha, que era antes vista por aqui como “droga
de bandido”, tornou-se corriqueira. A cocaína, que fora sinal de
distinção de festas exclusivas, mostra presença cidade a fora,
nos inúmeros bailes populares que animam a noite jovem dos
fins de semana. (PEREIRA, 2004, p. 04).
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Estamos vivendo um período extremamente democrático aonde vários
componentes da nossa sociedade vão as ruas lutar a favor da legalização da
maconha, tema muito polêmico onde estudiosos da área alegam o seu uso
medicinal e o seu baixo potencial ofensivo comparado a outras substâncias
ilícitas. As drogas tornam-se mais comum em nossa sociedade a cada dia que
passa. Hoje facilmente encontramos drogas ilícitas próximas as nossas
residências, a classe social não é mais delimitadora da utilização de drogas
como a cocaína, de valor mais elevado, ou seja, estamos vivendo um período
de extrema transformação e mudanças de paradigmas.
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1.2 Violencia: Um olhar histórico

Se dermos uma volta pela história da humanidade, constataremos que a
violência existe desde os primórdios. Nossos ancestrais, os hominídeos,
sobreviveram na medida em que substituíram a utilização regular da força
física pela construção de artefatos de defesa e ataque. Tínhamos, aí, a
manifestação violenta como uma forma de sobrevivência do homem préhistórico.
Atualmente, esta violência assumiu formas sutis de manifestação. Não é
mais uma questão de sobrevivência. Há uma grande lacuna entre as
civilizações passadas e as atuais, no tocante aos meios brutais de
sobrevivência e ao desenvolvimento tecnológico.
Lidamos com a quebra de um mito, ou, segundo Chauí (1997, p 295):
Um dos preconceitos mais arraigados em nossa sociedade é o
de que o povo brasileiro é pacífico e não-violento por natureza,
preconceito cuja origem é antiquíssima, datando da época da
descoberta da América, quando os descobridores julgavam
haver encontrado o Paraíso Terrestre e descreveram as novas
terras como primavera eterna e habitadas por homens e
mulheres em estado de inocência. É dessa Visão do Paraíso
que provêm à imagem do Brasil como país abençoado por
Deus e do povo brasileiro como cordial, generoso, pacífico,
sem preconceito de classe, raça e credo. Diante dessa
imagem, como encarar a violência real existente no país?
Exatamente não é encarado, mas absorvendo-a no preconceito
da não-violência.

Questiona-se uma visão de história que conta um encontro feliz entre as
raças, com uma colonização benigna, que nos diz que vivemos em um país
sem guerras ou revoluções sangrentas, sem tufões, ciclones, terremotos,
"bonito por natureza". Os direitos, mais do que conquistados, teriam sido
dádivas de governantes benevolentes. A Independência, a República, a
Abolição da escravatura, e conquistas dos direitos sociais, tornam-se, nessa
visão, fatos que devemos à atuação de alguns homens visionários.
Aparentemente foram concedidos. Ficam guardadas nos porões da memória
coletiva – as lutas. Viveríamos em um país que se pensa, então, como avesso
ao conflito. Um país que se pensa sob a ótica do consenso. Aqui, conflito vira
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sinônimo de violência. Brasil: horror aos conflitos! Talvez esta seja uma das
razões para a nossa pequena adesão à democracia.
Havia casos de homicídios em pequenas comunidades no século XIX.
Comenta de uma perspectiva racional, na quase totalidade dos casos
examinados, será inevitável constatar uma desproporção entre os motivos
imediatos que configuram um determinado contexto de relações e seu curso
violento. Os fatos acima relatados indiciam que os ajustes violentos não são
esporádicos, nem relacionados a situações cujo caráter excepcional ou ligação
expressa a valores altamente prezados os sancione. Pelo contrário, eles
aparecem associados a circunstancias banais, imersas na corrente do
cotidiano.
Para Franco (1983, p. 2980) “A violência permeia as relações de
vizinhança, de cooperação, familiares: essa violência atravessa toda a
organização social, surgindo nos setores menos regulamentados da vida”.
A violência tem história e esta se expressa em continuidades (a
permanência, por exemplo, desta, na resolução de conflitos entre vizinhos, na
família, com suas consequencias fatais) e em rupturas (atos que não viram
vistos como violentos começam a ser percebidos como tal).
Em virtude da onda crescente de violência na sociedade atual brasileira,
inúmeras discussões vêm surgindo a respeito de uma teoria geral da violência.
Esta tem sido objeto de diversas correntes de pensamento. Uma visão comum
no debate é a de que a violência ocorre por causa da desigualdade social
(POLLY, 1996). Para este tipo de argumentação o problema da violência
encontra-se nos problemas sociais decorrentes da organização capitalista da
sociedade. A solução, nesse caso, não está em ações pontuais: precisa-se
mudar a ordem social para que o problema da violência seja resolvido. Neste
sentido o agravamento da violência nos últimos anos explica-se pela opção
capitalista neoliberal dos governos brasileiros. Somente as reformas nas bases
materiais concretas é que poderiam ser a solução para o problema da
violência.
A própria criminalidade, fenômeno que se alimenta das desigualdades
sociais do capitalismo, tem atingido níveis sem precedentes, não por acaso,
nesses últimos anos de reformas neoliberais. Afinal a criminalidade, como
fenômeno social, tem bases materiais concretas, e não poderia deixar de
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refletir o aguçamento das contradições sociais, com o desemprego em massa e
a conseqüente reprodução da pobreza e das desigualdades. Para Polly (1996,
p.12) a apologia extrema do mercado e do consumismo demonstra não
somente o caráter moralmente vil do neoliberalismo, mas também expressa de
modo cabal a natureza desumanizante e alienante do capitalismo.
Do latim, o termo violência vem de vis. Vis absoluta significa violência
física. Violência moral vem da expressão vis compulsiva e vis impulsiva. No
dicionário Aurélio violência significa qualidade de violento, ato violento e ato de
violentar.
Seguramente a palavra violência tem diferentes sentidos para cada
membro da sociedade, mas dificilmente esse termo está desvinculado da idéia
crime, tendo em vista que os assaltos, os homicídios, os estupros etc, condutas
criminosas descritas no Código Penal Brasileiro, são ações violentas e que
causam grande repulsa social.
Por isso existe hoje, para a sociedade em geral, essa relação violência–
crime ou crime-violência, eis que as condutas criminosas presentes no Código
Penal e leis penais extravagantes brasileiras são condutas que, na grande
maioria dos casos, são praticadas com violência.
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1.3 Lei anti drogas, uso e tráfico de drogas

Desde 2006 com a modificação nas leis que dispões sobre drogas,
grandes foram às mudanças na legislação. De acordo com Greco (2013, p. 46):

A situação do usuário de drogas foi completamente modificada
com o advento da Lei n°11.343/2006. Anteriormente, quando
estava em vigor a Lei n°6.363/76, aquele que fosse
surpreendido fazendo uso de substância entorpecente poderia
ser preso em flagrante, e, uma vez comprovada a autoria e
materialidade do crime, poderia ser condenado a uma pena de
detenção que variava entre 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, nos
termos do seu revogado art.16. Atualmente, após a edição da
nova Lei Antidrogas (Lei n°11.343/2006), o atual art.28 ainda
continua a incriminar o consumo de drogas, mas cria uma
situação sui generis, pois não prevê qualquer pena de privação
de liberdade, dizendo:
Art.28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar
ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas:
I – advertência sobre os efeitos das drogas;
II – prestação de serviço à comunidade;
III – medida educativa de comparecimento a programa ou
curso educativo.

A nova Lei antidrogas2 beneficia o usuário de drogas que já não pode
ser mais preso em flagrante delito, sendo apenas lavrado o termo
circunstanciado de ocorrência, o TCO.
Com a necessidade de controle do problema das drogas foi criado o
“Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão” normatizado pela
Lei 6.368, de 21 de outubro de 1976. Em 1998, por força de medida provisória
passou a se chamar “Sistema Nacional Antidrogas” regulamentado pelos
decretos n°2.632 em 19 de junho de 1998 e 2.792 em 01 de outubro de 1998.
Atualmente o Sisnad 3 , instituído pela Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006,

2

Lei n°11.343 de 23 de agosto de 2006.

3

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas.
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prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção de
usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão a
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e da outras
providências.

Mas como diferenciar o usuário de drogas do traficante? A linha que
diferencia os dois é muito tênue. Será que o traficante de entorpecentes é
apenas aquele que carrega consigo grande quantidade de droga? Qual seria a
quantidade de drogas considerada como consumo próprio? Qual seria a
quantidade de drogas considerada como tráfico?
Na atualidade os traficantes de drogas usam cada dia mais estratégias
para poderem se distanciar da repressão policial. “[...] muitas vezes, o
traficante não carrega consigo toda a carga de drogas a que destinava vender.
Normalmente, deixa a droga escondida em um determinado lugar e vai
retirando aos poucos, à medida que vende aquela que traz consigo”. (GRECO,
2013, p. 47). É muito comum os traficantes de drogas colocarem menores de
idade para comercializar o seu produto ilícito, os conhecidos como “aviãozinho”
ou “mulas”, que na maioria das vezes entram no mundo do tráfico para
sustentar o próprio vício.
As drogas ilícitas se encontravam em larga escala nas capitais das
grandes cidades, hoje se encontra presente até nas pequenas cidades do
interior, como ocorre de forma gritante na cidade de Goiana - PE. A cidade
possui famílias de tradição no tráfico ilícito de entorpecentes e ruas onde o
tráfico é presente há anos. A atuação policial no município é intensa no tocante
ao tráfico de drogas, mas como é uma atividade lucrativa só aumentou nos
últimos anos. Quando um ponto de droga é debelado logo surge outro
traficante para tomar conta do território. “O “estourar” de uma “boca de fumo”
[...] é rapidamente compensado pela atividade de uma outra “boca”.
(FERNANDES, 2008, p. 08). Devido a facilidade de traficar, de leis brandas
para os menos de idades e para os usuários de drogas, cada dia é mais
comum encontrar menores realizando venda de pequena quantidade de drogas
em pontos estratégicos da cidade.
O tráfico ilícito de drogas propicia a competição pela venda de drogas e
pela conquista dos melhores pontos para esse comercio, competição essa
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responsável por uma grande quantidade de homicídios, na sua maioria de
homens jovens. De acordo com Zaluar (1994) o tráfico de drogas é uma
atividade que estimula a competição individual e não possui limites na
resolução de problemas interpessoais.
A

declaração

da

comissão

Latino-Americana

sobre

drogas

e

democracia³ apresenta em seu debate público - Drogas e Democracia: rumo a
um novo paradigma - três grandes diretrizes:

Tratar o consumidor de drogas como uma questão de saúde pública;
Reduzir o consumo por meio de ações de informação e prevenção;
Focalizar a repressão sobre o crime organizado;
COMISSÃO LATINO-AMERICANA SOBRE DROGAS E DEMOCRACIA4,
Inovações legislativas em políticas sobre drogas;

As propostas dessa declaração sugerem uma grande mudança no
entendimento e no combate ao tráfico de drogas ilícitas na America latina,
objetivando melhorias para esse problema mundial.
No texto Inovações legislativas em políticas sobre drogas4 da Comissão
Latino-Americana sobre drogas e democracia é evidenciado que as medidas de
execução da lei não são os meios mais eficientes para reduzir a extensão do
mercado de drogas, indicando abordagens menos punitivas, no tocante ao
usuário de drogas e proporcionalidade nas sentenças de acordo com o grau de
envolvimento do individuo com o tráfico de drogas.
Nunca se falou tanto em segurança pública como nos dias atuais.
Apesar de todos os avanços e investimentos na área, a situação dos órgãos
públicos e do aperfeiçoamento dos funcionários continua apresentando-se
carente. Muito mais será discutido pelos governos, pelos estudiosos da área de

4

Disponível em: <http://www.bancodeinjusticas.org.br/wp-content/uploads/2011/11/MartinJelsma-Inova%C3%A7%C3%B5es-Legislativas-em-Pol%C3%ADtica-de-Drogas.pdf>.
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segurança, pela mídia e pela população e também muito terá que ser feito.
Muitos foram os avanços, maiores ainda são os limites e desafios desse
processo complexo e dinâmico chamado segurança pública, que engloba
diversos problemas sociais.
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1.4 O papel da polícia militar na identificação do usuário de drogas e do
traficante de drogas

A atuação da Polícia Militar no combate ao tráfico de entorpecentes não
é apenas uma problemática da segurança pública, mais deve ser tratada como
uma responsabilidade social que necessita da participação ativa de todos.
O combate ao tráfico de drogas pela polícia é um trabalho árduo e
exaustivo. O policial militar exerce papel fundamental nesse processo, pois é
ele que geralmente chega primeiro ao local do crime e quem realiza a maior
quantidade de prisões em flagrante delito, fatos decorrentes do trabalho
ostensivo que é inerente a polícia militar. O trabalho ostensivo proporciona ao
policial um melhor entendimento e a participação ativa da dinâmica da
localidade onde trabalha, observando o cotidiano da população local.
Uma das problemáticas mais relevantes na atuação da polícia no
combate ao tráfico de entorpecentes é a diferenciação entre o usuário e do
traficante de drogas, pois as penalidades aplicadas são diferenciadas.

A diferenciação entre usuário e traficante consiste em algo
importante, especialmente porque ela que vai orientar os rumos
do caso no sistema de justiça criminal. Como o porte de
entorpecentes para o uso pessoal ainda é criminalizado na Lei
11.343/2006, os usuários recebem um tipo de pena que não é
a privativa de liberdade, mas consiste em penas de
advertência, medida de prestação de serviço à comunidade ou
de comparecimento a programa ou curso educativo. No caso
do tráfico, se for comprovado que a pessoa surpreendida com
drogas tinha a finalidade de vendê-la, então o rumo será outro
e a punição consiste em pena de privação de liberdade de 5 a
15 anos. (JESUS, 2011, p. 110)

A Lei 11.343/2006 é bastante criticada por profissionais que a utilizam
devido à sua vaga diferenciação entre o consumo próprio e o tráfico. Essa
diferenciação de relevante importância constitui muitas vezes uma “brecha” na
lei, pois de acordo com os seus critérios não é difícil incorrer ao erro na punição
de um individuo.

A lei constitui os seguintes discernimentos para a

classificação dos crimes:
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Artigo 28, inciso 2. Para determinar se a droga destinava-se a
consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e a quantidade da
substância apreendida, ao local e às condições em que se
desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem
como à conduta e aos antecedentes do agente. (JESUS, 2011,
p. 110)

Para os policiais que estão cotidianamente na atividade ostensiva essa
diferenciação não se torna muito difícil. Algumas outras características que não
estão presentes na lei também são constantemente observadas para essa
diferenciação.
A presença de dinheiro trocado juntamente com o entorpecente
geralmente caracteriza o tráfico de entorpecente. Na maioria das vezes o
traficante carrega consigo uma boa quantidade de dinheiro trocado junto com a
droga. Dependendo do valor comercial do entorpecente é até possível estimar
a quantidade de droga que foi vendida. Algumas drogas que possuem
comercialização rápida como a maconha e o crack e atendem geralmente a um
público de classes mais baixas possuem pequenas quantidades como a “dola”
de maconha ou também conhecido como “big big” de maconha e “pedra” de
crack, comercializadas a valores pequenos aproximados entre R$ 5,00 e R$
10,00 reais.
Outra característica do tráfico além de quantia de dinheiro trocado seria
o local para venda. Geralmente os pontos utilizados são locais públicos como
esquinas de rua, praças e próximo a bares e locais de divertimento. Em alguns
casos são utilizadas residências para essa venda ilícita, o que dificulta
demasiadamente o trabalho da policia, pois salvo em flagrante delito é
necessário uma mandado judicial para adentrar e revistar essa residência.
Alguns locais são incessantemente utilizados para esse tipo de ilícito,
conhecidos como “bocas de fumo”. Determinados pontos já são marcados
tanto para a polícia como para os usuários como pontos de venda. Alguns
deles apresentam forte concorrência entre os traficantes e por mais que sejam
feitas prisões, sempre há outro traficante para ocupar o lugar do anterior. As
“bocas” são locais que favorecem esse tipo de comercialização ilícita,
geralmente localidades de difícil acesso, pouca iluminação, e geograficamente
estratégicos, onde se possa ver quem adentra o local.
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Muitas vezes o traficante se utiliza da venda de mais de um tipo de
droga. Seria mais uma das características para diferenciar o traficante do
usuário de drogas. É comum o traficante ser reincidente nesse tipo de ilícito, ou
seja, já ter “passagem”.
A classe social do individuo que realiza a venda de drogas não é fator
determinante, mas as questões sociais tem grande influencia nesse processo.
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1.5 Direitos Humanos e o fracasso da guerra ás drogas

As substancias psicoativas não são inovações da modernidade, elas
estão presentes na historia da humanidade e eram utilizadas pelos nossos
anteparados, já a sua proibição nem sempre existiu, é moderna.

A proibição efetiva por meio da criminalização das condutas de
produtores, comerciantes e consumidores das drogas tornadas
ilícitas é fenômeno que se registra, em nível global, somente a
partir do século XX. Com a proibição, pretendeu-se atingir uma
inviável abstinência como suposta solução para evitar os riscos
e danos eventualmente decorrentes do consumo das
substâncias
proibidas.
CONSELHO
FEDERAL
DE
PSICOLOGIA, DROGAS, DIREITOS HUMANOS E LAÇO
SOCIAL (2013, p.33).

A proibição da utilização das drogas se transformou em uma política
globalmente imposta pelos governos, esbarrando na liberdade individual. A
liberdade é um direito fundamental presente na nossa constituição brasileira e
que serve de base para discussão polemica sobre o uso de drogas. A liberdade
torna cada indivíduo responsável pelos seus atos e capaz de fazer escolhas.
Na verdade, na tradição do liberalismo ocidental, de tipo
individualista, afirma que cada um deve procurar a felicidade
conforme as suas convicções e que não cabe à sociedade e ao
estado interferir neste âmbito de escolha privada, senão nos
casos em que a lei é violada (COUTINHO, 2002, p.43).

Com o passar dos anos de proibição das substâncias entorpecentes
ficou evidente o fracasso da forma punitiva que o estado trata esse problema.
As drogas se tornaram mais vantajosas comercialmente, acessíveis, baratas,
potentes e diversificadas.
Cientificamente é comprovado que as drogas psicoativas fazem mal á
saúde, mas o álcool e o tabaco também fazem e não são proibidos por lei.
Atualmente várias correntes vem atuando a favor da legalização das drogas e
esse desejo também está expresso na cultura como na música, um exemplo foi
o grupo Planet Hemp, acusados de fazerem apologia as drogas.
A criminalização das drogas é fortemente contestada nos últimos anos e
vista por muitos como cerceamento da liberdade.

31

Os dispositivos criminalizadores, presentes nas convenções
internacionais e nas leis nacionais, como a brasileira lei
11.343/2006, se caracterizam por uma sistemática violação de
princípios garantidores inscritos nas declarações internacionais
de direitos e nas constituições democráticas. CONSELHO
FEDERAL DE PSICOLOGIA, DROGAS, DIREITOS HUMANOS
E LAÇO SOCIAL (2013, p.36).

O tema é polemico por haver leis que proíbem as drogas, mas
que não resolvem os problemas que a dependência delas causa, são
substancias proibidas, mas que são facilmente encontradas.
O fracasso da guerra contras drogas é nítido quando se observa a
superlotação nos presídios por crimes como o tráfico de drogas e que não se
observa uma diminuição nesse crime. De acordo com Lima (2014) o número de
presos por crimes relacionados a drogas cresce em grande proporção e isso
não altera os níveis de consumo e de violência associados ao tráfico de
drogas.
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1.6 Localização Geográfica

O município de Goiana encontra-se localizado na porção nordeste do
estado de Pernambuco, inserido na mesorregião da mata e na microrregião
mata setentrional, limita-se ao norte com o estado da Paraíba, ao sul com os
municípios de Igarassu, Itaquitinga, Itamaracá e Itapissuma, a oeste com os
municípios de Condado e Itambé, e a leste com o Oceano Atlântico.

Figura 01 – Mapa de Pernambuco – Cidade de Goiana.
Fonte: CONDEPE/FIDEM

A área do município ocupa 492,1 km² e representa 0,05% do estado de
Pernambuco, encontra-se inserido nas Folhas SUDENE Itamaracá(sb25-x-c-vi)
e Limoeiro(sb-24-y-c-v) na escala 1:100.000. O município conta com uma
população total de 75.644 habitantes (IBGE, 2010), proporcionando densidade
demográfica de aproximadamente 150 habitantes/km². Goiana encontra-se a
62 km de Recife, capital do estado, e a 51 km da capital mais próxima, João
pessoa.
Administrativamente o município de Goiana possui três distritos: Goiana,
que possui o maior território e maior parte da população; Tejucupapo,
caracterizado pela população dispersa no território e pela riqueza de ambientes
naturais; e Ponta de Pedras, cuja delimitação compreende todo o litoral do
município.
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O município de goiana é rico em recursos naturais, de acordo com Silva
(2011) possui uma vegetação abundante de mangues e mata atlântica e uma
grande bacia hidrográfica do Capibaribe-Mirim-Goiana com vários afluentes. Os
canaviais e bambuzais toma conta de grande parte do resto das terras do
município.
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1.7 História da cidade de Goiana

A cidade de Goiana era habitada pelos índios Caetés e Poliguares.
Goiana é um dos mais antigos núcleos de povoação do Brasil, foi elevada a
freguesia em 1568, a vila em 1711 e a cidade em 1840, sendo por varias vezes
a cidade de Goiana sede da capitania de Itamaracá, um das capitanias
hereditárias que mais prosperou e teve destaque no Brasil.
A etimologia da palavra “Goiana” gera muitas discussão:
Há diversas explicações para a origem do nome: segundo
Sebastião de Vasconcelos Galvão, Goyana é um vocábulo de
origem indígena, corruptela de guayna, que significa gente
estimada. Já Mário Melo afirma que a palavra tem outras
formações etimológicas: guaia-na, planta anileira; iguá-anama,
semelhante ao que existe na água, charco; guiana, flor de
cana. Alfredo de Carvalho fala em guaiana e gua-iãi, porto ou
ancoradouro. Sabe-se com certeza, no entanto, que desde o
ano de 1607, existem registros documentais com o nome
Goiana para designar o local. (GASPAR, 2011).

A cidade de Goiana possui um grande patrimônio histórico e cultural,
marcado por igrejas antigas e manifestações culturais. Goiana é rica em
manifestações culturais indígenas e africanas, como caboclinhos, folguedos,
cirandas e côco.
Seu patrimônio arquitetônico religioso inclui igrejas que datam
do século 17. Oito delas são tombadas pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), desde 1938.
Além dos oito templos, também é considerada Patrimônio
Histórico Nacional a capela de Santo Antônio do Engenho
Novo, situada na zona rural do município, o engenho que
pertenceu a André Vidal de Negreiros, um dos principais
líderes da luta contra os holandeses. (GASPAR, 2011).

A cidade é hoje uma das mais tradicionais da região, contendo rica
arquitetura conservada, o que contrasta com a modernidade de fabricas e
consequente crescimento.
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1.8 Perfil socioeconômico de Goiana
De acordo como IBGE, senso 2000, a população de Goiana é de 71.117
habitantes, onde 43.531 habitantes ocupam a zona urbana e 27.646 habitantes
ocupam a zona rural, gerando assim uma densidade demográfica de 144,6
hab/km2. O índice de desenvolvimento humano da cidade é 0,69, considerado
baixo para a média nacional. O índice de exclusão social constituído por 7
indicadores (pobreza, emprego formal, desigualdade, alfabetização, anos de
estudos, concentração de jovens e violência) é 0,429. CPRM Serviço
Geológico do Brasil (2005, p.03).
A cidade de Goiana apresenta-se em destaque no estado de
Pernambuco pelo seu setor industrial, conta com grandes empresas do cenário
nacional como a FIAT (Fábrica Italiana Automobilística de Turim) e a Hemobrás
(Empresa Brasileira de hemoderivados e biotecnologia), e também possui
fabricas de menor destaque no cenário nacional, mas que geram emprego e
renda a cidade como a Klabin, uma fabrica de papel reciclado e a fabrica de
poupas de frutas Canaã.
O município conta com duas Usinas de cana-de-açucar, a Santa Teresa
e a Maravilha. Essas duas usinas e as dos municípios vizinhos foram a grande
fonte de renda dos moradores da cidade até a instalação de fabricas na cidade.
O comercio da cidade é diversificado, mas hoje o que movimenta a geração de
emprego e renda no município é a fábrica da Fiat.
Com a pequena oferta de emprego e a pouca qualificação dos jovens,
outro tipo de comercio chega aos jovens como uma forma fácil é rápida de
ganhar dinheiro, o tráfico de drogas, que como mostra a pesquisa5, possui uma
porcentagem maior de jovens envolvidos e com pouca escolaridade.
Uma característica marcante na cidade de Goiana são os locais de
tráfico de droga. São locais antigos, onde não importam os anos que se

5

Ver capitulo III
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passam e a prisão de traficantes realizadas na área, aquele ponto sempre volta
a ser local de venda de drogas e sempre há um novo traficante no local.

Por maior que seja a repressão, as oportunidades de trabalho e
de acumulação do capital subsistirão enquanto estiverem
presentes as circunstâncias socioeconômicas favorecedoras da
demanda que impulsiona o mercado. Onde houver demanda,
sempre haverá oferta [...].CONSELHO FEDERAL DE
PSICOLOGIA, DROGAS, DIREITOS HUMANOS E LAÇO
SOCIAL (2013, P.34).

Algumas ruas se destacam nesses pontos de trafico que se repetem as
ocorrências envolvendo drogas ilícitas: O Largo da alvorada, rua do matadouro,
rua Bom Jesus, Travessa Vila operaria, rua do Curtume, rua da Impoeira, Rua
Veriador Eulálio ribeiro dos santos (baldo do rio), rua Barro vermelho, rua do
Poço (comunidade do rato), comunidade da portelinha, comunidade das casas
de gesso, comunidade da verdurinha e comunidade dos sem terra. Um fator
determinante nesses locais é que todos são locais de baixa renda, algumas
residências da área são localizadas em terras invadidas e onde há uma
concentração demográfica maior.

Figura 02 – Locais com maior índice de ocorrências com entorpecentes.
Fonte: Google Earth, 2015.
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As localidades destacadas com marcadores amarelos são pontos de
maior índice de ocorrência com entorpecentes no centro do município de
Goiana durante o período pesquisado.
Uma característica marcante nesses locais é a baixa renda dos
moradores, o que não quer dizer que a pobreza seja fator determinante para
determinar a criminalidade. “Diversas teorias de orientação sociológica
estabelecem conexões explicativas entre status socioeconômico, posição na
estrutura social, privação econômica, desemprego, pobreza, desigualdade, de
um lado, e criminalidade, de outro” (LIMA, 2014, p.591).
A violência, a pobreza e o uso/tráfico de drogas existem desde tempos
imemoriais. Esses “problemas” são uma constante em nossa espécie. Porém,
como problema social massivo, o uso problemático das drogas ilícitas é um
processo moderno e coincide com a expansão colonial europeia e com a
consolidação do capitalismo (Gamella, 2012 Apud De Lima, 2014, p.334). Com
a modernidade e a globalização foi possível potencializar substancias que
causam cada dia mais dependência e leva-la a lugares cada dia mais distantes
dos grandes centros urbanos.
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CAPÍTULO II
PERFIL DAS OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO DROGAS

2.1 Dados das ocorrências extraídas dos Boletins de Ocorrências (BOs)
da Polícia Militar.

O perfil das ocorrências envolvendo drogas é bastante diversificado,
apresenta variações de acordo com a época do ano, muito influenciada pelas
festividades como, por exemplo, o carnaval e também pelo poder aquisitivo das
pessoas de cada localidade.
Essa analise de dados visa demonstrar informações sobre o perfil das
ocorrências da Polícia Militar que envolve drogas na cidade de Goiana - PE,
sejam elas classificadas como posse de drogas, uso de drogas ou tráfico de
drogas, ou seja, todos os tipos de ocorrências envolvendo a presença de
drogas no centro dessa cidade. Procurou-se trabalhar dados apenas no centro
da cidade de Goiana devido à alta incidência desse tipo de ocorrência que
envolve drogas e também pela grande extensão territorial do município, onde
ficaria inviável trabalhar dados nos seus distritos e em toda zona rural.
Esse estudo foi feito com base em cinquenta ocorrências envolvendo
drogas num período de seis meses no centro da cidade de Goiana. Os pontos
que geraram gráficos foram escolhidos de acordo com o seu grau de
importância para a ocorrência e dados encontrados no Boletim de Ocorrência
da Policia Militar de Pernambuco. O universo da pesquisa foi de cinquenta
boletins de ocorrências em uma amostra de seis meses do ano de 2014.
Os locais de maior incidência desse tipo de ocorrência foram divididos
em Via pública, residência, estabelecimentos comerciais e estabelecimentos
prisionais.
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Gráfico 01 – Locais de ocorrências com drogas.
Fonte: primária, 2014.

É possível notar que a maior porcentagem das ocorrências envolvendo
drogas ocorre em via pública e em residências. Os estabelecimentos
comerciais que mais apresentam destaque nesse tipo de ocorrência são os
bares e baixos meretrícios. Já o estabelecimento prisional citado nesse gráfico
é a Cadeia Pública de Goiana que possui sua guarda com competência da
policia militar.
As motivações da abordagem policial foram divididas em Patrulhamento,
denúncia, averiguar outro crime, investigação e revista em estabelecimento
prisional.
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Gráfico 02– Motivação da abordagem policial militar.
Fonte: primária, 2014.

Nota-se que 61% das abordagens da policia militar ocorre no
patrulhamento normal, nas rondas ostensivas rotineiras, onde é possível
realizar a abordagem policial com maior facilidade. As abordagens através da
denúncia por parte da população ainda se apresenta de forma tímida. Na
prática de outro ilícito quando a PM realizada a busca pessoal ou a veiculo ou
residência em algumas ocorrências é possível localizar algum tipo de droga
nesses locais. A revista no estabelecimento prisional, cadeia pública de
Goiana, é realizada todos os dias para a entrada de alimentos para os
detentos, ocorrendo também duas vezes por semana para visita de cônjuge e
familiares e também algumas vezes é realizada as revistas nas celas. Nessas
revistas frequentemente é encontrada pequenas quantidades de drogas. A
forma mais comum de se encontrar drogas na cadeia pública no decorrer
dessa pesquisa foi através da alimentação dos detentos.
Outro fator importante na ocorrência é o número de pessoas envolvidas.
Para o nosso estudo esse numero de pessoas foi dividido em um envolvido,
dois envolvidos e três ou mais envolvidos, por serem as quantidades de
pessoas mais comuns nesse tipo de ocorrência.
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Gráfico 03– Número de pessoas envolvidas em ocorrência.
Fonte: primária, 2014.

É possível visualizar que nesse tipo de ocorrência, seja no consumo de
droga ou no tráfico, geralmente o praticante do ilícito não esta frequentemente
sozinho, na pesquisa foi comum a condução de um grupo de pessoas a
delegacia de plantão.
Outro dado de fundamental importância nesse tipo de crime é o gênero
das pessoas envolvidas. Essa forma de divisão em gênero masculino e
feminino foi escolhida por ser a forma que o boletim de ocorrência da polícia
militar classificar os envolvidos.
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Gráfico 04– Gênero das pessoas envolvidas na ocorrência.
Fonte: primária, 2014.

Nota-se que 84% dos envolvidos nesse tipo de ilicitude são os homens,
as mulheres se apresentam como minoria. A presença de mulheres no
consumo e tráfico de drogas tem se tornado cada dia maior. O tráfico um tipo
de ilícito historicamente ocupado por homens, mas que nos últimos anos as
mulheres vem ganhando destaque de acordo com DE LIMA (2014, p.360):
No mundo inteiro o encarceramento feminino a quase o dobro
da taxa do masculino [...] No Brasil, a situação não é diferente.
Entre 2005 e 2012, por exemplo, a taxa masculina de
encarceramento aumentou 60% e a de mulheres cresceu
131%. Em números absolutos, o total de mulheres presas no
país passou de 20.264 em 2005 para 31.552 em 2012,
segundo dados do Ministério da Justiça (Infopen). Nas prisões
brasileiras, as mulheres representam 6,3% do contingente
carcerário, mas são 13,3% dos condenados por tráfico de
drogas.

A idade dos envolvidos foi apresentada nos gráficos como criança de1 a
12 anos, adolescente de 13 a 17 anos, adulto jovem de 18 a 30 anos, adulto de
31 a 65 e idoso acima de 65 anos. Essa classificação foi disposta dessa forma
por conta dos dados dispostos no Boletim de ocorrência da policia militar de
Pernambuco.
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Gráfico 05– Idade dos envolvidos em ocorrência com drogas.
Fonte: primária, 2014.

É notável que a idade dos envolvidos em ocorrências com drogas
permeia os mais jovens. O menor de idade geralmente é o mais indicado para
condução da droga, pois ele é menor, a lei se aplica de forma diferente pra ele.
A escolaridade dos envolvidos nesse tipo de ocorrência foi dividida em
1°grau completo, 1°grau incompleto, 2°grau completo, 2°grau incompleto,
superior completo e superior incompleto, analfabeto. Na estrutura do Boletim
de ocorrência encontramos uma divisão ainda maior, contamos com o grau de
escolaridade superior completo e superior incompleto, mas que não foi disposto
no gráfico por nenhuma das

cinquenta ocorrências analisadas aqui

apresentarem pessoas com essas escolaridades.
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Gráfico 06– Escolaridade dos envolvidos em ocorrências com drogas.
Fonte: primária, 2014.

Observa-se que o maior percentual das pessoas envolvidas nessas
ocorrências apresentam baixo gral de escolaridade. A grande parte não passou
do primeiro grau e dentre os casos estudados nenhuma das pessoas possuem
ensino superior.
Outra característica importante como dado seria a cor dos envolvidos
nessas ocorrências. A classificação disposta nos BOs é Parda, negra, branca e
amarela.
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Gráfico 07– Cor dos envolvidos em ocorrências com drogas.
Fonte: primária, 2014.

A maior parte dos envolvidos é negra e os pardos também apresentam
números expressivos. Vale salientar que essa classificação geralmente é feita
pelo policial militar que se encontra preenchendo o boletim, raramente é
perguntado ao envolvido em que ele se acha enquadrado nessa classificação.
A apreensão por tipo de droga também é fator de destaque no perfil
desse tipo de ilícito. Os gráficos foram dividido com um tipo de droga apenas,
com dois tipos de droga e com mais de três tipos de drogas.
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Gráfico 08– Apreensão por tipo de droga.
Fonte: primária, 2014.

A cidade de Goiana ainda apresenta características muito fortes de zona
rural, a cidade apresenta uma grande área rural e extensos canaviais divididos
entre a usina Maravilha e a Santa Tereza. Essas características de campo,
longe dos grandes congestionamentos não deixou que o progresso não
chegasse, tanto que hoje a cidade abriga grandes empreendimentos como a
Klabin, Hemobras e Fiat. Toda cidade que cresce aproveita-se das vantagens
financeiras geradas pelo crescimento, mas também arcam com partes ruins, e
com ela veio o aumento do consumo de drogas. Hoje na cidade de goiana na
maior parte das ocorrências que envolvem drogas, só é possível encontrar dois
tipos de drogas mais frequentemente, a maconha e o crack. Muitas vezes
quando o elemento encontra-se traficando ele possui os dois tipos de drogas, é
uma característica comum nas ocorrências.
Um fato importante nesse tipo de ocorrência é também saber qual tipo
de droga é mais encontrada entre os envolvidos. A maconha e o crack
apresentam destaque nesse ranking.
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Gráfico 09– Apreensão de tipos de drogas.
Fonte: primária, 2014.

A maconha é o crack são as drogas mais consumidas e traficadas na
cidade. Além desses tipos, o pó virado, que é uma derivação do crack, e a loló
aparecem esporadicamente nas ocorrências nessa região.
Onde a droga foi encontrada é de suma importância para o processo
criminal do envolvido nesse tipo de ocorrência. O gráfico está dividido entre
droga não acondicionada com o envolvido e droga acondicionada com o
envolvido.
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Gráfico 10– Local onde se encontrava a droga.
Fonte: primária, 2014.

Nota-se que a maior porcentagem das ocorrências a droga encontrada
não estava acondicionada com o envolvido. Na maior parte das vezes que o
envolvido encontrava-se com a droga, estava com uma pequena quantidade e
foi classificado como usuário. Já nas vezes que mesmo a droga não estava
como o envolvido e onde ele se encontrava próximo e com algumas
características como dinheiro trocado, o envolvido foi autuado por tráfico de
drogas.
A Justificativa do envolvido também é uma característica marcante nas
ocorrências. O gráfico esta dividido em algumas justificativas mais comuns
nesse tipo de ocorrência, dentre elas estão: alegou ser usuário, alegou
sobreviver do tráfico, apenas fazia o transporte, flagrante forjado, negou a
propriedade da droga.
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Gráfico 11– Justificativa do envolvido em ocorrência com droga.
Fonte: primária, 2014.

Grande parte dos envolvidos alegou ser usuário. Entende-se que esse
tipo de alegação na maior parte das vezes, quando se nega o trafico, é por que
o envolvido sabe que a punibilidade se aplica diferente para o usuário e o
traficante. Comumente o envolvido encontra-se com uma grande quantidade de
drogas e mais de um tipo e diz que é para consumo próprio. Na maior parte
das ocorrências os envolvidos negam a propriedade da droga. Raríssimas
vezes o envolvido diz o que realmente estava fazendo como traficando ou
transportando a droga. Alguns chegam até a dizer que foi flagrante forjado,
alegando que foi a policia militar que colocou a droga nele.
Outra característica importante não só no estudo de caso em Goiana
como na maior parte das ocorrências que envolvem crime organizado é a
menção da organização criminosa. Poucos elementos identificam para quem
trabalham e quem são seus parceiros no crime.
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Gráfico 12– Menção da organização criminosa na ocorrência envolvendo droga.
Fonte: primária

Muito pouco de informação se colhe na ocorrência devido a essa
característica dos envolvidos não falarem sobre detalhe da sua atuação
criminosa e nem muito menos com quem estão envolvidos para realizar o
ilícito. Nesse universo do crime opera a “lei do silencio”, onde quem entrega é
perseguido e executando.
Diante da frequência desse tipo de ocorrências em determinadas
localidades, se listou algumas localidades onde as drogas estão sempre
presentes na cidade, tais como: Largo da alvorada, rua do matadouro, rua Bom
Jesus, Travessa Vila operaria, rua do Curtume, rua da Impoeira, Rua Veriador
Eulálio ribeiro dos santos (baldo do rio), rua Barro vermelho, rua do Poço
(comunidade do rato), comunidade da portelinha, comunidade das casas de
gesso, comunidade da verdurinha e comunidade dos sem terra.
Essas localidades estão cotidianamente nas paginas dos Boletins de
ocorrência como local de consumo ou venda de drogas. Algumas localidades
dessas apresentam uma característica importante que é alta frequência desse
tipo de ocorrências, algumas ruas dessas, por exemplo, já são conhecidas
como lugares do tráfico.

51

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A segurança pública é um assunto largamente discutido na mesa de
todos os brasileiros, independente de cor e classe social. A violência já chegou
a todas as cidades, até as mais distantes e de menor desenvolvimento urbano.
O tráfico de drogas é um problema social que está diretamente associado à
violência no Brasil, responsável pelo aumento nas taxas de homicídio, roubos e
furtos. A partir da pesquisa podemos constatar que a realidade das pessoas
envolvidas com o tráfico de drogas na cidade de Goina-PE, uma cidade do
interior de Pernambucano, que faz fronteira com a Paraíba e que apresenta um
crescimento urbano recente com implantação de grandes fabricas, e que o
perfil dessas pessoas e ocorrências não é diferente do resto do pais. O que se
pode constatar com a pesquisa é que 84% dos envolvidos é do sexo masculino
e uma minoria de 16% é do sexo feminino. Esses envolvidos geralmente estão
associados em grupos e são em sua maioria jovens (crianças, adolescentes e
adultos). Na pesquisa não foi encontrado nenhum envolvido com ensino
superior, mas analfabetos e de baixa escolaridade tiveram as maiores
porcentagens. A cor, raça ou etnia que se destacou na pesquisa foi o negro
com 48% e o pardo com 40%, ou seja, maior parte dos envolvidos. Outro fator
importante na pesquisa foi que nas ocorrências onde o tráfico de drogas foi
caracterizado houve apreensão de mais de um tipo de droga. Os envolvidos na
maior porcentagem das ocorrências costumam negar a propriedade da droga e
não fazem menção de que foi que compram e pra quem ia realizar a venda. O
tema tráfico de drogas foi escolhido pela sua importância no cenário brasileiro,
por ser um problema social tratado como um problema meramente de
segurança pública e que apesar das formas de combate a esse ilícito só cresce
cada dia mais. O perfil alcançado pela pesquisa foi de homens jovens negros e
pardos de periferias e de baixa escolaridade. Esta pesquisa contribuirá
expondo a sociedade as principais dificuldades enfrentadas pelo policiamento
no combate ao tráfico de entorpecentes, localizando através de ocorrências
existentes os locais onde esses tipos de práticas mais ocorrem dentro da
cidade de Goiana - PE e a partir da exposição das técnicas utilizadas nessa
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modalidade de crime ajudar ao policiamento a entender melhor esse processo
e ter um perfil dessas ocorrências e dos elementos envolvidos nesse processo.
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ANEXOS

Anexo A – Primeira parte do Boletim de ocorrência da Policia Militar de
Pernambuco.

Anexo B – Segunda parte do Boletim de ocorrência da Policia Militar de
Pernambuco.

