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Resumo:  
 
O presente trabalho visa expor os resultados do Programa de Iniciação 
Científica acerca da aplicação da Lei nº 11.343/2006 e seus efeitos no 
Brasil, em que foram investigados aspectos da lei supracitada através do 
método teórico-indutivo, com o marco teórico dos grandes pensadores 
Michel Foucault e Achille Mbembe, a luz da criminologia crítica. De forma 
que, ante a marcante seletividade penal do sistema judiciário, buscou-se 
entender a relação entre a gestão de ilegalismos pelo Biopoder, conforme a 
teoria Foucautiana, com o escopo de compreender a Lei de Drogas como 
gestão ativa de ilegalismos para a criminalização da conduta em 
consonância com os objetivos latentes do direito criminal. Para além dessa 
análise, a partir de Mbembe e juntamente com o marco da criminologia 
brasileira, inquiriu sobre os efeitos Necropolíticos que resultam da aplicação 
legal e social da Lei de Drogas no Brasil, que pela criação do inimigo social, 
determina quem pode viver e quem deve morrer. 
 
Introdução  
 
A história brasileira é marcada por desigualdades sociais e violência como 
forma de controle. Referindo-se à colonização portuguesa, houve o 
assassinato em massa da população indígena nativa, e posteriormente, o 
sequestro e escravização da população africana, dominando, matando e 
separando famílias e suas culturas.  
Esse histórico fez com que o Brasil, dependente em todas as esferas de 
seus colonos e submetidos à lógica europeia nas relações de poder e 
repressão, passasse por diversos ciclos de exploração, instalando 
plantations, explorando os recursos naturais, aumentando a exportação e o 
trabalho escravo. Noção essa que esteve presente em gerações sucessivas 
de famílias brancas e ricas, e que foram continuadamente reforçadas, só 
sendo repensadas, quando a estrutura existente passou a ser criticada pela 



 

 

sociedade capitalista que procurava mercado consumidor para suas 
produções em larga escala mercantil-industrializadas.  
Contudo, quando se fala do genocídio negro no Brasil e das marcas 
estruturais e institucionais deixadas, não há que se falar em uma análise 
superficial do racismo, posto que se reflete em todas as escalas de poder e 
nas formas de soberania do Estado, como será tratado ainda.  
Conjuntura histórica que não pode ser esquecida quando se fala da 
sociedade brasileira atual, ainda mais quando o foco são suas formas de 
repressão e os representantes da coerção estatal. Especialmente se 
observados os dados alarmantes de violência policial, mortes por arma de 
fogo e as condenações em massa pelo Poder Judiciário, que corroboram a 
expressiva seletividade penal do sistema, aplicada a partir do racismo 
estrutural e da soberania sobre os corpos e vidas.  
Não obstante, na esfera legal e processual, a problematização se coloca na 
medida que esse mesmo sistema de repressão e seletividade foi ampliado 
em consequência da Lei nº 11.343/2006, que tratou a criminalização e 
punição de entorpecentes e daqueles que traficam, sendo medida 
estabelecida em defesa do “Bem Jurídico” da “Saúde Pública” em repressão 
ao que ficou conhecido como “Guerra contra as Drogas”.  
E, com escopo de delimitação, a Lei de Drogas será estudada a partir do 
marco-teórico estabelecido para analisar a aplicação da lei na sociedade por 
conceitos já estabelecidos pelos pensadores, Michel Foucault e Achille 
Mbembe. 
Assim, pretende-se relacionar os efeitos da Lei a partir da concepção de 
Biopoder e dos ilegalismos de Foucault, que apesar de ainda explicarem as 
estruturas disciplinares do poder estatal, não são suficientes para a 
compreensão da realidade atual, sendo expandida pela teoria de Achille 
Mbembe sobre a soberania nos moldes contemporâneos, pela qual que o 
Estado faz de parte da população um inimigo social, caracterizando o termo 
Necropolítica, e que sobre dentre as consequências da “Guerra às Drogas”, 
tem-se a sujeição da vida à morte perpetrada pelo Estado na pretensa 
defesa do “Bem Jurídico” da “Saúde Pública”.  
Destarte, à luz da criminologia brasileira e da revisão bibliográfica dos 
pensadores basilares citados, a Lei de Drogas será objeto de análise pelos 
aspectos processuais, Biopolíticos e Necropolíticos, para a compreensão da 
estrutura punitiva e das consequências da aplicação dessa Lei sobre a 
seletividade penal e como política reafirmativa do racismo estrutural no 
Brasil.  
Envolvendo, dessa forma, os aspectos legais juntamente às noções de 
Biopoder e de ilegalismos populares da teoria Foucaulteana, que se 
apresentam, como pretexto de disciplinamento dos corpos, justificando as 
prisões em massa, mas que representam, na prática, objetivos indiretos do 
direito criminal. E, por fim, a correlação entre o conceito de Necropolítica às 
mortes causadas pela “Guerra contra as Drogas” no combate ao inimigo 
social sob a lógica soberânica de quem pode viver e quem deve morrer. 
 
Materiais e métodos  



 

 

O desenvolvimento da pesquisa se deu a partir do método científico teórico e 
indutivo, com a aplicação do método auxiliar histórico, de forma que, de 
acordo com a abordagem proposta foram estudados os textos e livros dos 
autores que compõem o marco-teórico delimitado, ou seja, Michel Foucault, 
Achille Mbembe e representantes da criminologia crítica brasileira.  
Assim, o método de desenvolvimento se configurou pela leitura dos textos 
base e pela aplicação dos conceitos extraídos sobre o texto da Lei nº 
11.343/2006, a fim de compreender os efeitos reais da Lei na sociedade, e 
que sob a prática da indução fosse possível utilizar os conceitos gerais na 
construção dos resultados e conclusões aos quais a pesquisa se propôs.  
 
Resultados e Discussão  
 
Compreendendo a análise das gestões de ilegalidade por Foucault e as 
limitações quando comparada à teoria contemporânea de Mbembe, se 
percebeu que, com o auxílio da criminologia crítica, a aplicação da Lei de 
Drogas no Brasil apesar de defendida pelos objetivos declarados do direito, 
pela proteção do “Bem Jurídico” da “Saúde Pública”, na realidade se 
conforma a uma estrutura punitivista e criminalizante dirigida a uma parcela 
muito específica da população.  
Não obstante, ao se aprofundarem as hipóteses propostas pela pesquisa, 
houve esclarecimento ainda maior acerca da política criminal no Brasil e os 
resultados Necropolíticos da aplicação da Lei nº 11.343/2006 pelo sistema 
criminal. Compreendendo ainda, através da teoria de Vera Malaguti Batista e 
de Silvio Luiz de Almeida, que as estratégias de suspeição generalizada, 
pela criação do inimigo social e institucionalização da violência, refletem na 
política criminal com a classificação do Brasil como uma das maiores 
populações carcerárias do mundo e pelos reflexos da Necropolítica, as 
consequências das abordagens policiais resultantes em mortos que todo ano 
são justificados pela manutenção da “ordem pública” pelo Estado. 
 
Conclusões   
 
Pela análise da matéria proposta, conclui-se que apesar do reconhecido 
fracasso do encarceramento, a prática da seletividade penal e as funções 
não oficiais da criminalização no Brasil, o Poder Judiciário cotidianamente dá 
continuidade a soberania Biopolítica e Necropolítica através da aplicação 
dos dispositivos da Lei nº 11.343/06 como medida que supostamente possa 
garantir a “ordem pública”, ao passo que foi criado no conceito no imaginário 
social.  
Fazendo com que, sob pretensões disciplinatórias e reeducativas, as penas 
continuem a ser criadas por parcelas elitizadas da população contra as 
minorias marginalizadas em um ciclo de definição da “delinquência”, pela 
configuração do ilegalismo popular, mantendo-se, assim, o ideário técnico-
positivista que defende a primazia da punição pela condenação de pequenos 
traficantes como medida de suposto combate ao tráfico organizado e ao 
“inimigo social”.  



 

 

Dessa forma, a Necropolítica é efetivada pela aplicação da soberania à 
distinção de quem pode viver e quem deve morrer, partindo-se da criação de 
“inimigo social” contra o “Bem Jurídico” da “Saúde” e da “Ordem Pública”, 
permitindo a continuidade da soberania estatal como sujeição da vida à 
morte pelo constante medo daqueles que se encontram na mira do suposto 
“protetor da justiça”. 
Sintetizando, as disposições propostas nos termos da Lei nº 11.343/06 vão 
muito além das determinações legais que foram propostas, mas sim, através 
de análise crítica, a aplicação de tal Lei, além de repetidamente se mostrar 
descabida quanto a tutela do “Bem Jurídico” protegido, pela ineficiência das 
penas propostas, submete os ilegalismos na lógica do Biopoder pelo viés 
positivista e disciplinatório da punição, permitindo à soberania estatal a 
utilização da violência nessa “Guerra às Drogas” fazendo do assassinato do 
inimigo seu objetivo justificável e almejado para a “segurança”, em aplicação 
da Necropolítica. 
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