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Simpósio: 22 - POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO SOCIAL 
 
RESUMO: Não se trata mais de um assunto deste grupo ou daquele grupo, deste país ou 
daquele país. A questão das drogas e sua problemática é, hoje, um problema de todos. Fato 
notório é que diversos países são produtores, distribuidores e consumidores de drogas. 
Inclusive, todo processo das drogas, desde a plantação até o consumidor final, envolve na 
atualidade uma série deles, portanto, a questão não pode mais ser tratada como uma questão 
individualizada. As Nações Unidas possuem um departamento específico para tratar da questão 
das drogas, denominado United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC, com sede em 
Viena. O UNODC atua no Brasil desde 1991 e tem como objetivo apoiar o governo brasileiro 
no estabelecimento das obrigações assumidas quando da ratificação das Convenções da ONU 
sobre controle de Drogas. O resumo tem por objeto a análise do programa de política pública 
denominado “Crack, é possível vencer”, seus fundamentos históricos e sociais, sua 
implementação, bem como a sua eficácia dentro da infraestrutura estatal. A pesquisa tem por 
objetivos: (i) apresentar o panorama mundial das drogas e das políticas e programas de controle, 
tratamento e combate ao uso e tráfico de entorpecentes (ii) analisar as políticas públicas 
brasileiras que visam a garantia de direitos dos usuários de crack em situação de rua no Brasil.  
Apresenta os resultados obtidos por meio de pesquisa bibliográfica e documental realizada a 
partir dos relatórios disponibilizados pela UNODC, pelo Governo Federal brasileiro, pela 
UNIAD, pelo INPAD, pelo Senado Federal e pela UNIFESP. Em termos metodológicos, a 
pesquisa bibliográfica e documental foi utilizada na busca da problematização a partir de bases 
teóricas e referenciais metodológicos, com vistas à produção de um trabalho original e 
pertinente. Os resultados obtidos direcionam à conclusão no sentido de que para que o Estado 
implemente o programa de forma que sofra menos crítica possível, faz-se necessário que ele 
realmente concretize o postulado do dirigismo constitucional, categoria de constitucionalismo 
que plasmou a Constituição de 1988, como resultado daquilo que convencionou-se chamar de 
“neoconstitucionalismo”. Trata-se de uma nova manifestação da constituição (ordem jurídica) 
não apenas como instrumento de declaração e proteção de direitos individuais e sociais, mas 
como instrumento de efetivação desses direitos, por meio de políticas públicas específicas e 
elencadas na constituição.  Nesse sentido, as políticas públicas que visam a solução dos 
problemas gerados pelas pessoas que vivem nas ruas dominadas pelas drogas acabam sendo 
objeto de desenvolvimento de estratégias que envolvam toda a cidade, principalmente nos 
processos de análise das demandas sociais e de decisão, inclusive no que diz respeito a questão 
da remoção dessas pessoas do espaço público e sua internação compulsória. Os usuários de 
crack ainda se apresentam muito vulneráveis e as políticas públicas são ineficazes não se 
verificando qualquer alteração significativa e positiva, ou seja, sem êxito no combate ao tráfico 
e os tratamentos muitas vezes limitados pela falta de estrutura. 
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