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RESUMO: Este trabalho propõe identificar como as ações do Estado brasileiro contra as 

drogas podem ser tratadas para além de programas de governo, para se tornarem políticas 

públicas. Nesse aporte apresenta os conceitos de políticas públicas a fim de que possamos 

reconhecer que o tratamento aos casos das drogas não pode mais ser visto desvinculado de 

ações práticas e continuadas, dada a emergência sobre o tema. Tem como objetivo fornecer os 

elementos teóricos que permitem moldar o assunto de forma sistemática, revelar as suas 

dimensões essenciais e peculiaridades, indicando vias de análises para posterior 

sistematização e conclusão sobre o problema, qual seja: como o Estado brasileiro lida com a 

questão das drogas; propõe soluções à reabilitação dos usuários; combate o tráfico e algumas 

violências urbanas decorrentes de tais enfrentamentos? Nessa direção são referidos alguns 

termos básicos da abordagem analítica oriunda das policy analysis das políticas públicas. Suas 

espécies são policy, politics e polity, policy network, policy arena e policy cycle. Tais 

conceitos se prestam para a compreensão das políticas públicas quanto para a elaboração de 

um estudo de caso. Discute, ainda, a legislação que contempla a política sobre as drogas no 

Brasil; para isso traz a cronologia legislativa pertinente do Direito Penal e a interação deste 

com os Direitos Humanos, elementos conceituais recomendados pela literatura pertinente ao 

assunto, cujo intento é o de ajustar ao propósito dos estudos das “Políticas Públicas Criminais 

sobre Drogas: sua ideologia e tendências”. Desse modo, estabelece-se a discussão sobre a 

violência e a punição que recai sobre os movimentos ideológicos os quais dão forma às ações 

públicas penais, em específico àquelas que tratam sobre os entorpecentes, além de discutir o 

encarceramento em massa e a incidência típica do tráfico que prepondera nos presídios 

brasileiros. Por fim, considera que, o tratamento sobre as drogas não deve ser abordado como 

mero programa de governo, mas como política pública vinculante, haja vista a lei conferir as 

práticas do Estado e de sua competência, determinando quais são os elementos e requisitos 

necessários à sua consecução.  
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