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Simpósio: 23 - VIOLÊNCIA, SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS  
 
RESUMO: Em um país onde a atuação da polícia militar é diariamente noticiada, o uso de 
drogas é passivo de sanção e o policial não são formados para atuar na administração deste 
conflito. Após a implantação da nova lei de drogas, ao usuário é atribuída advertência sobre os 
efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a 
programa ou curso educativo, tais sanções são aplicadas pelo sistema judiciário e não pela 
autoridade administrativa, o delegado. Enquanto que o traficante tem sua pena agravada. 
Contudo, quando o policial aborda um usuário de drogas, a prática naturalizada o faz apreende-
la de forma não oficial. A pesquisa de campo foi realizada no interior de um batalhão da Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro, numa cidade localizada no interior do estado. O batalhão 
atende oito municípios e conta com um efetivo de aproximadamente 600 policiais. Localiza-se 
na região serrana do estado e grande parte dos policiais mora na área de abrangência do 
batalhão. Segundo a pesquisa de campo, os policiais têm os seus direitos violados pela 
instituição, desde o Curso de Formação de Soldados. Uma frase que mais chamou minha 
atenção, no campo, foi:” você tem direito a não ter direito e a não reclamar dos direitos que não 
tem”. Esta frase soa de forma paradoxal, pois, extingue os direitos de um agente que deve 
preservar os direitos dos cidadãos. A pesquisa objetiva apresentar as práticas não oficiais 
utilizadas pelos policiais para alcançar êxito nas ocorrências. A realização da pesquisa de campo 
tem apontado que o fato do policial recolher a droga, numa abordagem, é naturalizado pelos 
operadores não causando estranhamento nem ilegalidade. Os agentes vislumbram tal prática 
como instrumento necessário para o êxito das ocorrências de apreensões de droga. Da mesma 
forma a pesquisa tem indicado que, a droga apreendida serve para incriminar um cidadão que, 
segundo os policiais, possui envolvimento com o tráfico ou ainda, alimentar seu informante, o 
X-9. 
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