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A quem interessar possa... 

 
SORRIA! VOCE ESTÁ SENDO MANIPULADO! 

A POLITICA DO PÃO E CIRCO 
 

Curitiba, 06/03/09 
 
Espero que todos entendam que esse é só o meu ponto de vista. 
 
 
 

 
          

 
 
 
Longe de ser um avanço como defendem alguns, esta proposta na 

pratica, será a manutenção se não for pior a ampliação da exclusão social. 
 Só em uma sociedade onde valores passam a ser discurso de 
moralistas, pode concordar com a tese de que “Políticas Públicas” podem ser 
como esmolas, que ao darmos nos livramos dos problemas, tendo a sensação 
de que já fizemos a nossa parte. Política Pública a nosso ver, é o conjunto de 
medidas e ações que possibilitam a mudança do quadro social. 

 
Por que as pessoas necessitam se drogar? O que lhes falta?  

 
Estas eram perguntas antes feitas, mas que hoje soam ultrapassadas. 

Pois em uma sociedade individualista o que as pessoas fazem de suas vidas é 
problema única e exclusivamente delas.  E o que lhes falta também.  Na 
história encontramos alguns exemplos de como a política pode ser manipulada, 
a política do “pão e circo”.  
 
“Com o crescimento urbano vieram também os problemas sociais para Roma. 
A escravidão gerou muito desemprego na zona rural, pois muitos camponeses 
perderam seus empregos. Esta massa de desempregados migrou para as 
cidades romanas em busca de empregos e melhores condições de vida. 
Receoso de que pudesse acontecer alguma revolta de desempregados, o 
imperador criou a política do Pão e Circo. Esta consistia em oferecer aos 
romanos, alimentação e diversão. Quase todos os dias ocorriam lutas de 
gladiadores nos estádios (o mais famoso foi o Coliseu de Roma), onde eram 
distribuídos alimentos. Desta forma, a população carente acabava esquecendo 
os problemas da vida, diminuindo as chances de revolta. A política do pão e 
circo (panem et circenses) foi criada pelos romanos, e previa o provimento de 
comida e diversão em detrimento da liberdade, com o objetivo de diminuir ou 
acabar com os conflitos”.                fonte: suapesquisa.com 
 
 
Na atualidade constatamos uma perversa realidade, na falta de pão, apenas 
circo.  Em muitos casos, o circo dos horrores explorado a exaustão. 

O que mais preocupa não é o grito dos 
violentos, nem dos corruptos, nem dos 
desonestos, nem dos sem - caráter, nem 
dos sem - ética.     O que mais me preocupa 
é o silêncio dos bons.   (Martin Luther King) 
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 O preocupante é que cada vez mais, pessoas bem intencionadas, 
desprovidas de qualquer maldade ou outro interesse, têm defendido o 
indefensável. 

 Vejamos em três áreas de atuação do poder público que sem dúvidas 
são as mais importantes para o desenvolvimento qualitativo de uma sociedade, 
o que tem ocorrido: 

Passamos por inúmeras crises, uma delas é a crise no ensino, 
principalmente básico e fundamental e não só o ensino público e gratuito, as 
escolas privadas também enfrentam problemas, e quais as alternativas 
encontradas para o grave problema da evasão escolar e repetência; a 
chamada progressão continuada, o aluno não necessita aprender, o professor 
não precisa saber ensinar e os governos resolvem os seus problemas com os 
índices de analfabetismo e de evasão escolar. Os problemas de indisciplina e 
de desvios de conduta permeiam a vida escolar. As pesquisas têm 
demonstrado que os jovens experimentam drogas lícitas e ilícitas, cada vez 
mais cedo. O que faremos? 

Quando olhamos para o ensino superior, nas faculdades e universidades 
nos deparamos com um grave dilema, o que fazer com jovens que não foram 
adequadamente preparados? Como possibilitar a estes jovens ingresso em um 
curso superior? Cotas defendem alguns, se necessário, o estado pagará vagas 
em instituições privadas. As instituições de ensino superior se transformaram 
em ilhas entre os estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas, os trotes 
têm se configurado em momentos de catarse do desrespeito ao outro. O que 
faremos?  

Na saúde e não só o SUS, tão injustamente criticado, pois é sem duvida 
o maior programa social na área da saúde em desenvolvimento no mundo, mas 
que passa por inúmeras dificuldades, os interesses corporativos e os 
meramente comerciais fazem com que somas vultosas de recursos sejam 
gastos e que a população não seja adequadamente atendida. Ficando fácil o 
discurso de que o Sistema de Saúde do Brasil ora apresentado, não funciona. 
Temos que terceirizar esta importante e estratégica atribuição do Estado. A 
dependência às drogas e as co-morbidades advindas do uso abusivo, se 
transformaram nos maiores problemas de saúde pública. O que faremos? 

Na área da segurança pública, não conseguimos olhar para este setor 
sem nos carregarmos de preconceitos, nos prendemos aos noticiários diários 
que alimentam-se e banalizam a violência. É sempre possível ver algo de ruim, 
mesmo em boas praticas e quando existe êxito.  Empurramos a sociedade para 
a polarização entre o bem e o mal, não vemos o que esta sendo feito, 
aceitamos um contingente maior que o das forças armadas, fazendo segurança 
privada. Chegamos ao ponto de concordarmos com a vitimização do criminoso 
e com a legalização do crime. Esquecemos que a segurança publica (as 
policias) no Brasil, tem sido usada como política de resolução dos problemas 
sociais. O trafico de drogas e o crime organizado são na atualidade os maiores 
problemas de segurança pública no mundo. O que faremos? 

 
Quando politizamos ideologicamente as políticas públicas, que devem 

ser políticas de estado e não de governos, nos esquecemos das pessoas que 
julgamos defender, este é um erro maior do que defender apenas nossos 
interesses pessoais nas políticas públicas. 
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Percebam, não é nada pessoal é apenas um negocio. 
 

Imaginar que a descriminalização do porte de drogas para uso, resolverá os 
problemas acarretados pelas drogas é desconhecer por completo o assunto. 

 
Vejamos alguns dos aspectos abordados pelos defensores de tal medida. 

 
Arrecadar impostos: 
Discutimos que a arrecadação de impostos com a venda de álcool e 

tabaco não paga o (dano) prejuízo (social e econômico) causado por estas 
substancias na sociedade. Mas vislumbramos arrecadar imposto com a venda 
destas outras drogas, desconhecendo que existe um comercio paralelo e ilegal 
que sonega imposto da venda de álcool e de cigarros no Brasil. O que 
poderíamos discutir é como apoiar os agricultores expostos aos malefícios das 
culturas de cama de açúcar e tabaco, quais alternativas de políticas públicas 
para estes brasileiros que trabalham de sol a sol e vêem seu trabalho se 
transformar em problema de saúde para os seus e para a sociedade. 

 
Redução da criminalidade: 
Acreditam ingenuamente, que os traficantes de drogas de hoje que 

cometem outros crimes, principalmente os de homicídio para a manutenção do 
poder que exercem através da força, se transformarão em bondosos 
comerciantes de substancias permitidas. E que os jovens que por ventura não 
pagarem suas dividas serão cobrados em juízo. 
  Esquecem os defensores da medida de como são resolvidas às 
questões de terra no Brasil, lembrando que as questões agrárias no Brasil são 
legais. 
 
Me pergunto todos os dias,  se perdi algo, que os outros enxergam e eu não 
vejo. Gostaria de estar errado e saber que o caminho que estamos trilhando 
poderá de alguma forma ajudar as pessoas. Mas minha vivência e experiência 
me fazem crer que o que está sendo proposto é irreal. Não reconhecer a 
dependência às drogas, desconsiderar o que as famílias passam não perceber 
que o que está faltando não é a droga, droga tem, o que falta é política publica 
que possibilite qualidade de vida a todos.   

 
Acreditar apenas em slogans como: “NEM BANDIDO NEM DOENTE, 

APENAS UMA OPÇÃO” que alguns reducionistas defendem ferrenhamente 
como bandeira de salvação, é pouco para aprofundarmos um debate de 
tamanha magnitude, argumentar apenas com frases de efeito que serviam e 
muito nas décadas de 60 e 70, como: Proibicionismo Yanque, discurso falso 
moralista e que descriminalizar as drogas é garantir direito.  

 
Sinto que falta algo... 
 

 Por que não discutimos o controle das movimentações 
financeiras, possibilitando ao estado à fiscalização do lucro dos 
crimes?  
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 Por que não discutimos o controle eficaz e eficiente dos insumos 
precursores na produção das drogas, já que estes são produzidos 
por laboratórios legalmente constituídos sujeitos a fiscalização? 

 Por que não discutimos a erradicação das plantações de drogas, 
não as instaladas nos Andes ou no Paraguai, mas aquelas no 
polígono da maconha no Brasil, já que estas estão em terras da 
união e passiveis de fiscalização? 

 Por que não discutirmos medidas que beneficiem os agricultores 
que se vêem empurrados por questões econômicas a plantar 
fumo, maconha, coca, criando condições verdadeiras para que 
eles tenham outras opções? 

 Por que não discutirmos a criação de serviços de saúde que 
atendam a todos aqueles que queiram tratamento para a 
dependência de drogas em suas diversas modalidades de 
abordagem? 

  Por que não apoiarmos as ações de prevenção, tratamento, 
reinserção social e de redução de danos, já que a política sobre 
drogas no Brasil não é apenas a proibição das drogas e que 
sequer prevê pena restritiva de liberdade para o usuário? 

 Por que não discutimos as diversas políticas públicas setoriais 
que se implantadas e implementadas garantirão os direitos que 
todos defendemos? 

 
“È fato que houve um aumento do crime organizado ligado ao 

narcotráfico e ao controle de mercados e territórios por parte dos grupos 
criminosos, um crescimento da violência a níveis inaceitáveis, afetando o 
conjunto da sociedade e, em particular, os pobres e jovens”.  

“A criminalização da política e a politização do crime, bem como a 
proliferação de vínculos entre ambos, que se reflete na infiltração do crime 
organizado nas instituições democráticas”.  

“A corrupção dos funcionários públicos, do sistema judiciário, dos 
governos, do sistema político e, particularmente, das forças policiais 
encarregadas de manter a lei e a ordem”. 

“Em uma avaliação realista constata-se que a América Latina continua 
sendo o maior exportador mundial de cocaína e maconha, converteu-se em 
crescente produtora de ópio e heroína e se inicia na produção de drogas 
sintéticas”. 

“Que os níveis de consumo continuam se expandindo na América Latina, 
enquanto tendem a se estabilizar na América do Norte e Europa. E na América 
Latina, a revisão em profundidade das políticas atuais é ainda mais urgente à 
luz de seu elevadíssimo custo humano e das ameaças às instituições 
democráticas”.  

Fonte: Declaração da 3º Reunião da Comissão Latino Americana Sobre drogas e 
Democracia  

 
Descriminalizar o porte de maconha para uso, resolverá nossos 

problemas? 
Talvez eu não tenha visto algo, talvez eu não tenha entendido muito 

bem. Mas a meu ver o que falta é seriedade ao abordarmos um assunto tão 
importante, grave e que tem afligido uma parcela significativa da sociedade. 
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Muitos têm opinado sobre o assunto e o fazem como quem dá uma esmola, dá 
sua opinião e vai embora, e ficamos nós aqui para administrar o problema. 

 
Acreditamos que haja uma solução muito mais plausível e eficaz para 

que possamos combater este câncer social. E esta solução se chama 
EDUCAÇÃO. Uma verdade é inquestionável, se educarmos as crianças hoje, 
com certeza não precisaremos punir o homem amanhã. Já dizia Dom Bosco: 
"Se vocês querem acabar com a delinqüência, comecem por retirar as crianças 
e os jovens das ruas e sarjetas". 
 

Jônatas Davis de Paula 
Investigador Profissional e Assistente Penitenciário 

Coordenador Estadual Antidrogas em exercício 
Secretario Executivo do Conselho Estadual Antidrogas e  

Consultor em Dependência Química da  
Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania do Paraná 

 
 
Ganhador dos prêmios: 

 Mérito Pela Valorização da Vida – concedido pela Secretaria Nacional 
Antidrogas - SENAD 

Em reconhecimento pela significativa contribuição à causa da redução da 
demanda de drogas no Brasil. 

 Celebridades e Cidadão Solidário – concedidos pelo Projeto Mães do 
Paraná - Movimento Brasileiro em prol do Tratamento dos Dependentes 
Químicos. 

Em reconhecimento a contribuição para a estruturação dos serviços de atenção 
aos dependentes químicos e seus familiares no Paraná. 

Atualmente atua como: 
Coordenador Estadual Antidrogas em exercício  
Assessor na Coordenadoria Estadual Antidrogas - CEAD 
Secretário Executivo no Conselho Estadual Antidrogas – CONEAD é 
Presidente do - Conselho das Entidades do Fórum Permanente de Prevenção 
do Estado do Paraná - CONEFOPP/Pr da Universidade Federal do Paraná. 
 
Coordena os projetos 
 

 Grupo Institucional de Apoio a presos usuários de álcool e outras 
drogas, internos na Colônia Penal Agrícola –CPA – Piraquara / Pr. 

 Programa de Atenção ao Servidor – PAS, ambos da Secretaria de 
Estado da Justiça e da Cidadania do Paraná.  

 Observatório Paranaense sobre Drogas  
 
Gestor da Política Publica Sobre Drogas no Estado do Paraná 

 


