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RESUMO: Este artigo aborda o tema dos Direitos Humanos com o aporte da construção teórica 
decolonial. O texto direciona a atenção à chamada “guerra às drogas” e ao contexto social de 
naturalização da violência dela proveniente. Nesse plano, a existência de Estados de Exceção 
territorializa e instrumentaliza a violência estatal, cria subjetividades e hierarquiza a noção de 
humanidade. Esse contexto é pautado pela submissão à modernidade colonial, conceito 
importado do eurocentrismo com respeito aos Direitos Humanos. Isso implica considerar, entre 
outras categorias da corrente pós/decolonial latino-americana, a de “colonialidade do poder” 
em sua genealogia histórica. Conjugando-se a elas as noções pós-estruturalistas sobre a 
criminalização social e violência estatal. O conceito de direitos, construído por grupos 
dissidentes durante a Independência dos Estados Unidos da América (1776) e a Revolução 
Francesa (1789), não incluiu grupos sociais específicos como mulheres, negros e povos 
originários. Mesmo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), forjada no pós-
Segunda Guerra Mundial, a consciência colonial foi mantida, bem como à concepção racional 
eurocêntrica da modernidade. Redes de produção, desigualdades, injustiças e violências, 
aprofundadas por décadas de imperialismo e reforçadas nas sociedades periféricas. O 
proibicionismo das drogas, exemplo político de criminalização social, operacionalizado pelo 
Estado, instaura regimes disciplinares e biopolíticos junto às populações pobres daquelas 
sociedades. Na questão das drogas, a juventude brasileira surge como exemplo para retratar 
fenômenos dessa natureza, em especial aqueles ligados à dinâmica social da violência. O exame 
do histórico da realidade socioeconômica compartilhada no Brasil, assim como em outros 
países do continente latino-americano, contribui para o entendimento das condições específicas 
dos jovens de cada sociedade. Estudos estatísticos, como o Mapa da Violência, produzido desde 
1998 até sua última versão em 2016, e o seu recorte sobre o encarceramento, de 2014, permitem 
traçar o retrato social do cenário de violência que recai sobre a juventude pobre brasileira. Na 
década de 1990, marcada pelos governos com ideais neoliberais na América Latina, o Estado 
brasileiro promoveu um encarceramento em massa, aumentando em mais de 600% da 
população carcerária desde então. O Brasil ocupa a terceira posição do ranking internacional na 
taxa de presos, com índice de 353 para cada 100 mil/hab. O tráfico de drogas é o maior 
responsável pelas prisões, respondendo por 26% dos homens presos e por 62% das mulheres 
presas. Une-se a esta dinâmica às altas taxas de homicídios no país, com em torno de 60 mil 
homicídios por ano. Sendo que 55% destes são de jovens entre 15 e 29 anos. Dentre estes jovens, 
77% são negros. Nota-se a hierarquização racial (negra, indígena) como um dos fatores 
essenciais para a continuidade da lógica de opressão sistêmica colonial retratada. Conforme 
denunciado por ativistas e pesquisadores, tais dados corroboram com a ideia de “genocídio da 
juventude pobre e negra” no país, fenômeno intimamente ligado a políticas que estruturam esta 
dinâmica de violência e exclusão, tal qual a guerra às drogas. Os dados desses e de outros 
estudos afins destacam que há uma estrutura social constituída, naturalizada e promotora da 
violência contra a juventude marginalizada. 
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