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Resumo 

 

 

 

Macedo, Cyro. Imprensa, racismo estrutural e maconha: uma análise do Diário 
de Notícias nos anos 1970. 2020. 0f. Trabalho de Conclusão de Curso em História, 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. 

 
 
 
O foco central deste Trabalho de Conclusão de Curso consiste em discorrer sobre o 
racismo estrutural e guerra as drogas, dando ênfase para proibição da maconha e 
os desdobramentos e motivos racistas para tal em solo brasileiro. O jornal utilizado 
como fonte chama-se Diário de Notícias, teve sua circulação na cidade do Rio de 
Janeiro entre os anos 1970 – 1976. A análise do periódico tenta mostrar como a 
população negra é marginalizada direta ou indiretamente pela guerra as drogas e 
como a ditadura civil militar reforça o racismo já vigente na sociedade Brasileira. 
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Abstract 

 

 

 

Macedo, Cyro. Imprensa, racismo estrutural e maconha: uma análise do Diário 
de Notícias nos anos 1970. 2020. 0f. Trabalho de Conclusão de Curso em História, 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. 

 
 
 
 
The central focus of this Course Conclusion Work is to discuss structural racism and 
war on drugs, emphasizing the prohibition of marijuana and the racist developments 
and reasons for doing so on Brazilian soil. The newspaper used as a source is called 
Diário de Notícias, had its circulation in the city of Rio de Janeiro between the years 
1970-1976. An analysis of the journal tries to show how the black population is 
directly or indirectly marginalized by war on drugs and how the military civil 
dictatorship reinforces the racism already in force in Brazilian society 
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1. Introdução 

A questão das drogas e do encarceramento são assuntos de muita importância 

no cenário político atual, tendo em vista que os debates em torno do assunto estão 

cada vez mais crescentes e ambos lidam com uma questão fundamental em seu 

âmago: o racismo. 

Portanto, é possível afirmar que a guerra às drogas e a criminalização da 

maconha no Brasil têm raízes raciais bem definidas, pois a maioria da população 

carcerária no país é negra e a maioria dos encarcerados está preso por tráfico de 

drogas. 

Pensando nessas problemáticas, buscamos analisar a história da maconha no 

Brasil e alguns dos desdobramentos que levaram à sua proibição para entender os 

motivos pelos quais a perseguição à maconha está associada ao racismo estrutural e 

à história negra no país.  

 

 

Figura 1: A Estreia". Fonte: Diário de 
Notícias, 1970, p.7. 
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A notícia da Figura 1 ilustra o quanto o fator racial está associado à questão 

das drogas. O rosto de Jussara estampa uma das páginas do jornal gaúcho Diário de 

Notícias, que a descreve como uma morena muito jovem que ainda não fora fichada 

pela Delegacia de Costumes. Segundo a publicação, Jussara seria uma das maiores 

traficantes da Vila Maria Conceição e da capital gaúcha. Ao tentar vender sua 

mercadoria, a moça foi apreendia pela viatura da seção de Tóxicos, já que tinha em 

seu poder trinta e cinco comprimidos de Estenamina e maconha. 

A notícia foi publicada no jornal Diário de Notícias, situado em Porto Alegre. No 

entanto, esta pesquisa utiliza como fonte um jornal carioca que possui o mesmo nome, 

pois existe uma diversidade maior de fontes sobre o tema. Tendo em vista que as 

fontes online da capital gaúcha não estão completas no site da Hemeroteca Digital, 

optamos pelo jornal Diário de Notícias do Rio de Janeiro. Apesar das diferenças entre 

as duas cidades, é notável que existem inúmeras semelhanças entre os jornais, e 

essa semelhança será perceptível ao longo do trabalho. 

O motivo pelo qual escolhemos este veículo de imprensa foi a facilidade de 

acesso à fonte, disponível na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro.1 Realizamos uma busca nominal por termos que se relacionam com os 

nossos interesses de pesquisa, tais como “maconha”, “drogas”, “tráfico”, etc. 

Percebemos que o número de matérias nos anos 1970 se destacava em relação aos 

anos anteriores, o que também podia ter algum tipo de relação com a repressão 

causada pela ditadura civil militar. No início, selecionamos alguns jornais contidos na 

plataforma, mas a coleção deles era incompleta para alguns. Dos muitos jornais de 

São Paulo e do Rio de Janeiro, tivemos que escolher apenas um, pois no espaço de 

um Trabalho de Conclusão de Curso seria inviável dar conta de vários periódicos. 

Assim sendo, a pesquisa tem as matérias da imprensa como principal fonte 

documental para a reflexão proposta.  

Durante a pesquisa, foi notável a falta de contribuições historiográficas 

referentes ao tema, sendo um assunto com maior presença na área do direito, 

antropologia e ciências sociais2. Pensando nessa lacuna de conhecimento, tentamos 

                                                             
1 Link: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. Acesso em: 03/05/2020 
2 Ver, por exemplo, Carlini EA, Rodrigues E, Galduróz JCF, Cannabis sativa e substâncias canabinóides 
em medicina. São Paulo: CEBRID, 2005. LUNARDON, A. J. Maconha, Capoeira e Samba: a construção 
do proibicionismo como uma política de criminalização. Competência: I Seminário Internacional de 
Ciência Política, RS, Porto Alegre, set. 2015. BARROS, A; MARTA, P.  

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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abordar um recorte do assunto durante o período da ditadura civil militar, mais 

precisamente no início dos anos 1970. No entanto, esse não é um estudo de como a 

ditadura civil militar tratou a guerra às drogas e repressão ao tráfico, pois para isso 

seria necessário mais leituras e uma pesquisa de maior fôlego. Contudo, quem sabe 

as páginas que se seguem não possam ser o início de tal empreitada. 

A partir dessa perspectiva, analisamos conjuntamente a repressão policial e a 

cobertura jornalística em relação às pessoas pretas e suas manifestações culturais. 

Trazemos como ponto principal de reflexão a análise das páginas do jornal Diário de 

Notícias (RJ), pelas quais é possível analisar um outro lado dessa perseguição que 

se dá através da política de “guerra as drogas”. 

No primeiro capítulo, discorremos sobre as teorias/conceitos que irão reger 

todo o trabalho e que são fundamentais para o entendimento e os desdobramentos 

dos eventos históricos relacionados à proibição da maconha no Brasil e suas 

motivações raciais.     

Tendo em vista que a principal fonte para este trabalho é a imprensa 

jornalística, no subcapítulo sobre imprensa abordamos como utilizar os jornais na 

realização de uma pesquisa histórica. Tais reflexões são necessárias uma vez que os 

jornais possuem inúmeras ideologias e subjetividades, além de oferecer um breve 

panorama sobre a fonte jornalística e de como a historiografia a enxergava no passado 

e como passou a enxergar nos períodos mais atuais. 

Logo no próximo subcapítulo, damos mais ênfase à história da maconha no 

Brasil e discorremos sobre o assunto dentro da pouca historiografia a respeito. Assim 

sendo, será necessário dissertar sobre a origem da planta, como ela chegou ao Brasil, 

seus diversos usos por parte da população negra e as motivações racistas e de 

controle racial que levaram à proibição e perseguição da cultura negra, além da breve 

análise de algumas das principais leis que foram envolvidas no processo de proibição 

da cannabis. 

Na última parte, abordamos sobre o período da ditadura civil militar no Rio de 

Janeiro, com foco na repressão policial e nas perseguições sofridas pela população 

negra na época, finalizando o primeiro capítulo. 

No segundo capítulo, analisamos a fonte documental trabalhada e suas 

respectivas interpretações sobre o racismo latente da sociedade que é passado para 

                                                             
Proibição da maconha no Brasil e suas raízes históricas escravocratas. Competência: Revista Periferia, 
volume III, NÚMERO 2. 
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as capas e matérias do Jornal Diário da Notícias (RJ). Nosso olhar se volta tanto para 

o texto escrito quanto para as fotos reproduzidas em algumas reportagens, uma vez 

que as imagens também buscavam representar o estereótipo do “criminoso” aos olhos 

da polícia carioca. Termos racistas e preconceituosos associados às fotografias 

acabavam circulando por um grande número de leitores, o que não apenas reflete o 

racismo estrutural daquela sociedade, como também contribui com a sua reprodução. 
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2. Considerações teóricas sobre o racismo e a guerra às drogas no Brasil 

2.1  Racismo, Necropolítica e controle social 

Existem inúmeras concepções sobre raça e racismo dentro das ciências 

humanas, mas, tendo isso em vista os interesses desta pesquisa, a concepção que 

será adotada neste trabalho será o conceito de racismo estrutural pensada por Silvio 

Almeida (2018)3, na qual ele explica que o racismo estrutural está presente nas 

relações econômicas, políticas, jurídicas e nas relações sociais. Vale lembrar que 

quando o termo raça é usado, o mesmo se refere à raça social, ou seja, a forma como 

a sociedade enxerga alguém racialmente baseado no fenótipo de um determinado 

indivíduo. Dessa maneira, é possível afirmar que o racismo é um sistema de 

discriminação onde determinada raça é sistematicamente subjugada em relação a 

outra raça baseado em seu fenótipo. O racismo é estrutural porque está presente nas 

relações individuais, nas instituições estatais e privadas, na política, na economia e 

no meio jurídico. 

 
O racismo é decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo 
“normal” com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas 
e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo 
institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos 
institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não 
exceção (ALMEIDA, 2018, p. 38). 

 

Racismo individual, institucional e estrutural são concepções que foram 

utilizadas pelo autor para explicar o racismo. A concepção individual cunhada pelo 

autor seria uma espécie de fenômeno ético ou psicológico de caráter individual ou 

coletivo atribuída a grupos isolados (ALMEIDA, 2018, p. 28). A concepção individual 

é limitada para analisar o racismo, pois é pautada somente pela questão 

comportamental, ou seja, o racismo é um ato do comportamento de determinados 

indivíduos que geralmente é expressado através de ataques diretos a um indivíduo 

preto, o que ignora a natureza política do racismo, tornando a concepção individual 

limitada e incapaz de descrever todo o complexo sistema no qual o racismo está 

enraizado na sociedade brasileira. 

                                                             
3 Silvio Almeida é advogado, filósofo e doutor e pós doutor em Direito na Universidade de São Paulo. 
Além de lecionar em importantes universidades, também é Diretor presidente do Instituto Luiz Gama e 
um dos grandes especialistas nessa temática. 
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Já a concepção institucional resulta do funcionamento das instituições que 

exercem direta ou indiretamente vantagens ou desvantagens baseadas em raça. Vale 

ressaltar que entende-se instituições por “[...] modos de orientação, rotinização e 

coordenação de comportamentos que tanto orientam a ação social como a ajuda 

normalmente possível, proporcionando relativa estabilidade aos sistemas sociais.” 

(HIRSCH, 2007, p. 26) 

As instituições nos oferecem regras, normas e padrões que estão em constante 

disputa. Como as instituições fazem parte da sociedade, nelas e em seus membros 

estão marcados diversos conflitos que aparecem no tecido social e os conflitos raciais 

também estão presentes nas instituições, tendo em vista que as mesmas são 

hegemonicamente compostas por pessoas brancas, onde esse grupo exerce uma 

verdadeira supremacia política e econômica.  

Assim, o domínio de homens brancos em instituições públicas… depende, 
em primeiro lugar, da existência de regras e padrões que direta ou 
indiretamente dificultem a ascensão de negros e/ou mulheres e, em segundo 
lugar, da inexistência de espaços em que se discuta a desigualdade racial e 
de gênero, naturalizando, assim o domínio do grupo formado por homens 
brancos” (ALMEIDA. p. 28, 2018) 

 

Segundo o IBGE, o Brasil é um país de maioria negra. A população que se 

autodeclara de cor branca no ano de 2019 representa 42,7% da população, enquanto 

a população parda é de 46,8% e a de cor preta é de 9,4%4, sendo a população negra 

a somatória entre pretos e pardos. Porém, existe um grande abismo social entre 

negros e brancos no Brasil, e os números e estatísticas demonstram isso. No que diz 

respeito ao mercado de trabalho em 2018, os negros são a maior força de trabalho 

em solo brasileiro, somando cerca de 54,9%, e, mesmo assim, a proporção de pretos 

e pardos desocupados e subocupados é grande, correspondendo a 64,2%5, ou seja, 

a dois terços das pessoas que não tinham emprego.  

Além disso, a população negra é a que mais sofre com a informalidade no 

mercado de trabalho. Em 2018, cerca de 47.3% das pessoas negras ocupadas 

estavam em condições informais de trabalho. Já entre a população branca esse 

percentual é consideravelmente menor, de 34.6%. 

                                                             
4 Link: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101707_informativo.pdf. Acesso em: 22 de 
ago. 2020  
5 Dados disponíveis em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf 
Acesso em: 22 de agosto 2020  
 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101707_informativo.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf
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Na área da distribuição de renda, a população branca ganhava em média R$ 

1.846 em 2018, enquanto a renda domiciliar média per capita de negros era de R$ 

934. Entre os 10% dos indivíduos que têm os maiores rendimentos, somente 27,7% 

são negros.  

Quando o assunto é representatividade no poder os números continuam 

alarmantes, pois a população negra é pouco representada no poder legislativo. Apesar 

de negros serem maioria da população, eles são apenas 24,4% dos deputados 

federais e 28,9% dos deputados estaduais eleitos em 2018 e 42,1% de vereadores 

eleitos em 20166. No poder judiciário e executivo a desigualdade e o racismo 

institucional também acontecem, sendo que é fundamental em um país de maioria 

negra que sua população majoritária esteja representada dentro das instituições da 

lei, quando há um vazio representativo é impossível ter uma democracia plena. 

Pessoas pretas estão pouco presentes nos espaços de poder e quando falamos de 

racismo estamos falando de poder, por isso, como ressalta Almeida, racismo é 

dominação (ALMEIDA, 2018, p. 31).  

Vale ressaltar que o advento da concepção institucional ajudou a abranger 

muito as concepções de racismo e mostrar como o seu funcionamento é muito mais 

complexo e político do que a concepção individual nos propõe. Em adição, a 

concepção estrutural pode demonstrar que as instituições reproduzem o racismo, pois 

na sociedade o mesmo opera como regra e não como exceção, logo se estamos em 

uma sociedade racista as instituições reproduzem o racismo que está calcado na 

política, economia, meio jurídico, nas famílias e na própria subjetividade. Silvio 

Almeida (2018) acrescenta ao racismo estrutural a visão do mesmo fenômeno 

enquanto um processo histórico e enquanto processo político. 

 

O racismo é processo político. Político porque, como processo sistêmico de 
discriminação que influencia a organização da sociedade, depende de poder 
político, caso contrário seria inviável a discriminação sistemática de grupos 
sociais inteiros. (ALMEIDA, 2018, p. 40-41). 

 

O racismo é um plano político que se infiltra nas mais diversas áreas da 

sociedade onde confere uma desvantagem sistemática aos indivíduos de fenótipo 

preto, desvantagem essa que pode ser conferida como inúmeras desigualdades, uma 

                                                             
6 Link: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf . Acesso em: 23 de 

ago, 2020 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf
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vez que a população preta está entre a mais pobre e mais explorada como mão de 

obra barata, se mantendo em subempregos. Segundo o Atlas da Violência, a 

população negra também não foge dos índices de violência, sendo 75,5% das vítimas 

de homicídios em 20177.  

Já o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial 

mostrou que a chance de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é, em 

média, 2,5 vezes superior à de um jovem branco8. Como é lembrado por Isabela 

Ribeiro (2018): 

É um processo político na medida em que a sistematização de discriminações 
depende de poder político para que seja possível a imposição de 
desvantagens, e este poder pode ser exercido através das instituições ou da 
ideologia. Assim, as instituições viabilizam a incorporação do racismo às 
práticas cotidianas, o que poderá ser feito por meios repressivos, persuasivos 
ou dissuasivos. (RIBEIRO, 2018, p.4) 

 

Almeida fala que por ser um processo estrutural, o racismo também é um 

processo histórico, não sendo uma derivação automática dos sistemas econômicos e 

políticos “[…] cada sociedade possui uma trajetória singular que dará ao econômico, 

ao político e ao jurídico, particularidades que só podem ser apreendidas quando 

observadas as respectivas experiências históricas.” (ALMEIDA, 2018, p. 43)   

Para abranger de forma ainda mais completa as questões raciais em solo 

brasileiro, pode-se citar o conceito de necropolitica, elaborado por Achille Mbembe em 

seu livro Necropolítica.  

O termo foi cunhado por Achille Mbembe (2018) como uma atualização e crítica 

ao conceito de biopolítica, tendo em vista que o mesmo, na visão do autor, não era 

capaz de dimensionar todas as questões envolvendo o poder. Necropolítica trata 

sobre as formas e os modos que o poder político, seja ele qual for, se detém da morte 

como forma de gestão. O poder se apropria das formas de vida e de morte 

estabelecendo quem deve morrer e quem deve viver e quais vidas serão afetadas 

diretamente pela necropolítica (MBEMBE, 2018). Além disso, necropolítica se trata 

também de oferecer condições mortíferas9.  

                                                             
7 Atlas da Violência disponível em: https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-
violencia-2019. Acesso em: 23 de ago de 2020 
8 FBSP. Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial. São Paulo, 2017. 
9 Link do vídeo Necropolítica: entenda o que é a política da morte, da Rede TVT: 

https://www.youtube.com/watch?v=w5Ebmemh2Nk. Acesso em: 27 de ago de 2020 

 

https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019
https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/19/atlas-da-violencia-2019
https://www.youtube.com/watch?v=w5Ebmemh2Nk
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A possibilidade de oferecer condições mortíferas podem ser enquadradas 

enquanto falta de acesso a saneamento básico, falta de acesso à água potável, menor 

renda per capita, maiores taxas de desemprego, maior população carcerária e etc. 

A ponta mais direta da necropolítica é vista de forma escrachada nas forças de 

segurança pública que são responsáveis pela gestão da morte nas periferias do Brasil, 

gerindo a morte de uma forma violenta. Pode se analisar a atuação das forças de 

segurança de forma relacional, tendo em vista que nas áreas nobres onde as elites 

moram as forças de segurança atuam de forma a gerir a vida e a segurança de forma 

pacífica, enquanto nas favelas essa atuação das forças de segurança é feita de forma 

mortífera e serve única e exclusivamente como uma forma de gerir a morte, definindo 

quem vai ser morto e como vai ser morto, o que entendemos ser a necropolítica. É 

possível afirmar que a guerra às drogas e a gestão que os aparatos do Estado lidam 

com o assunto está dentro do escopo da necropolítica. Os desdobramentos do 

racismo estrutural e da necropolítica poderão ser melhor explicitados e exemplificados 

no subcapítulo que aborda a perseguição à população negra na ditadura civil militar. 

 

2.2   Breve história da maconha no Brasil 

Para a melhor compreensão dos processos que se deram sobre as drogas no 

Brasil e especificamente sobre a maconha, será necessária uma breve explanação 

sobre as leis e decretos que estipularam na lei a proibição da maconha e outras drogas 

no Brasil. Sendo assim, neste trabalho, que tem caráter introdutório, foram utilizadas 

duas referências sobre o assunto na área da história, duas dissertações de mestrado. 

Sendo a primeira dissertação chamada: “Fumo de negro: A criminalização da 

maconha no Brasil”, escrito por Luisa Saad (2013), no qual é abordada as questões 

referentes a maconha no Brasil do século XIX até 1932, e também é utilizada a 

dissertação de Jorge Emanuel Luz de Souza (2012), chamada: “Sonhos da diamba, 

controles do cotidiano: uma história da criminalização da maconha no Brasil 

republicano”, que faz uma análise sobre o assunto pós 1930 até 1950 durante o Brasil 

república. Vale lembrar que ambos os trabalhos foram os mais completos e um dos 

poucos que foram possíveis de encontrar dentro da área da história.  

O uso da maconha é algo milenar, inúmeras culturas ao redor do mundo deram 

diversos usos a planta, ora de forma ritual ou religiosa, ora de uso recreativo ou 

medicinal. Mas seu uso vai além, pois dessa planta é possível extrair seu óleo e uma 
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fibra muito resistente, como é o caso do cânhamo, artigo mercantil importante, pois 

segundo Elisando Carlini (2005) as velas e o cordame das embarcações que 

chegaram ao Brasil eram feitos de cânhamo. Mas por quais motivos uma planta que 

por grande parte da história foi difundida e utilizada por milênios para os mais diversos 

fins tem sido proibida?  

Para isso, é preciso retomar a pouco historicizada e pouco documentada 

história da maconha no Brasil. A cannabis teria sido trazida pelos escravizados 

africanos na época do tráfico transatlântico, porém “Independente de quando e como 

chegou no Brasil, a pesquisa mais profunda mostra evidências de que a erva fazia 

parte da vida dos africanos e seus descendentes.” (SAAD, 2013, p. 2) 

Grande parte das análises médicas durante o século XIX apontavam o ato de 

usar maconha como um costume de origem africana, porém esse constante 

apontamento tinha um significado sócio-político. Para explicar esse cenário é preciso 

lembrar antes que o sistema escravocrata que aconteceu em solo brasileiro era, por 

excelência, uma excelente forma de controle social, tendo em vista que as pessoas 

submetidas ao processo desumano de escravização ficavam sob constante domínio, 

seja ele físico, cultural, psicológico e subjetivo. Por conta disso, é necessário analisar 

o ano de 1888, período que marca o fim da escravidão no Brasil.  

Com o fim da escravidão em 1888 e início da República em 1889, o Brasil 

passava por uma reconfiguração política e social, o que inclui um novo projeto de 

sociedade para a nação. Lembrando que a escravidão tinha terminado muito 

recentemente, durante séculos o sistema escravagista enraizou de forma profunda 

ideias racistas em todas as camadas da sociedade, de forma que se pode afirmar que 

o racismo tornou-se estrutural. Obviamente, não seria com o fim no papel de um 

sistema perverso como a escravidão que suas marcas deixariam de existir na 

sociedade. Então, nesse contexto que já era extremamente racista, alinhado com um 

desejo e projeto de uma nova nação que os dirigentes do país importaram novas 

teorias racistas vindas da Europa10. 

                                                             
10 Sobre o pós-abolição ver: RIOS, Ana Lugão; MATTOS, Hebe Maria. “O pós-abolição como problema 
histórico: balanços e perspectivas”, Topoi, Rio de Janeiro, v. 5, n. 8, p. 170-198, jan./jun. 2004. 
ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de. O jogo da Dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
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Essas teorias raciais eram diversas e uma das que mais vingou ficou conhecida 

como eugenia.11 No geral, elas tinham como ideia principal que para haver o 

progresso e bom desenvolvimento de uma nação, seria necessário ter uma população 

que fosse civilizada e o mais evoluída possível, o que para o padrão racista da época 

não condizia com grande parte da população brasileira, tendo em vista que mais da 

metade da população era negra. De acordo com as teorias raciais, o ápice 

civilizacional se encontra na Europa, na sua população e na sua cultura. Em 

contrapartida, as populações habitantes do continente africano eram as menos 

evoluídas, consideradas muitas vezes como criaturas selvagens, incivilizadas e 

inferiores em todos os aspectos12. 

 
“[...] uma nação com tanta influência negra estava fadada ao fracasso caso 
não fossem tomadas as devidas providências. Através da ciência buscava-se 
legitimar o poder do homem branco e promover a manutenção da hierarquia 
social” (SAAD, 2013, p. 5) 

 

Como o Brasil poderia se tornar uma grande nação13, tendo em vista que o país 

era fortemente influenciado pela cultura africana e habitado por grande número de 

pessoas pretas? É exatamente nesse contexto que o controle social sob a população 

negra entra em jogo. Esse controle já existia durante a escravidão, mas de outra 

forma, no pós-abolição14 a cultura da população negra foi perseguida. Uma vez que é 

impossível remover/exterminar tantas pessoas de uma só vez, é possível perseguir/ 

criminalizar uma cultura, pois dessa forma se criminaliza as pessoas que a praticam. 

Posteriormente, outra tática adotada para tentar exterminar a população preta no 

Brasil foram os incentivos à imigração de populações brancas vindas da Europa 

durante o século XIX. A ideia era de que com o tempo e com a miscigenação a 

                                                             
11 Eugenia consiste em uma pseudo ciência de cunho racista que buscava através de inúmeros 

métodos o melhoramento das raças. 

12 As consequências políticas, socioculturais e econômicas dessas ideias se refletiram no imperialismo 

europeu na África, aprofundados em HOBSBAWM, Eric. A Era dos Impérios (1875 – 1914), RJ: Paz e 

Terra, 2008. 

13 O termo nação aqui é referido como comunidade humana, fixada em um determinado território que 

no caso do Brasil, tentou de forma racista tem uma unidade étnica através dos processos de 

embranquecimento da população negra e posteriormente tentando criar uma unidade nacional em torno 

das pessoas residentes no pais. Essa unidade também é histórica, linguística, religiosa. 

14 Pós-abolição refere-se ao período posterior ao dia 13 de maio de 1888, quando oficialmente a escravidão 
negra terminou no Brasil. Porém, a ideia de liberdade posterior a abolição é bastante questionada  tendo em 
vista todos os percalços que a população negra recém liberta teve que passar para conseguir sobreviver. Além 
disso, a escravidão enquanto algo enraizado na sociedade brasileira não desapareceria de uma hora para outra, 
os processos de mudança da condição do negro foram extremamente lentos. 
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população negra iria embranquecendo de geração em geração até não haver mais 

população negra no Brasil, o que configura uma prática genocida15, ou seja, de 

necropolítica. Como é lembrado por Luísa Saad (2013): 

 
“Nesse contexto, as práticas e costumes negros, tão presentes em uma 
sociedade recém saída da escravidão, representavam empecilhos para o 
lema “ordem e progresso” pretendido pela elite política e intelectual. Assim, o 
candomblé e a capoeira, a maconha estava associada aos africanos e seus 
descendentes e seu uso, além de prejudica a formação de uma república 
moralmente exemplar, poderia se disseminar entre as camadas ditas 
saudáveis – leia-se brancas – e arruinar de vez o projeto de nação civilizada.” 
(SAAD, 2013, p.5) 

 

  

O racismo científico que teve sua origem entre os séculos XIX e XX, está 

extremamente enraizado nas ideias adotadas pela Estado Brasileiro, onde o mesmo 

se apropria de ideias baseadas em uma falsa ciência que tenta justificar a falsa 

superioridade das pessoas brancas em detrimento das pessoas negras, fazendo com 

que a perseguição aos costumes e práticas culturais da população negra fossem 

perseguidas e enfrentadas enquanto um obstáculo para o avanço da civilização. 

É importante analisar rapidamente qual a origem dessas ideias racistas e para 

isso é necessário analisar o século XVIII, quando as ideias iluministas estavam em 

voga na Europa, as quais influenciaram todo o modo de pensar do ocidente e a 

filosofia moderna. O iluminismo pregava uma visão universalista do mundo, porém tal 

universalidade era eurocêntrica e a partir desse modelo rejeitava tudo aquilo que não 

se encaixava ou se afastava dos moldes europeus. Ou seja, tudo aquilo que não está 

fisicamente ou culturalmente próximo do europeu é visto como inferior e primitivo. 

Além disso, como lembra Silvio Almeida (2018), a ideia de Homem foi 

construída pela filosofia moderna, porém o iluminismo e suas ideias tem como foco o 

homem europeu e a sua cultura, que prega que ser racional e civilizado é ser branco, 

e tudo o que foge disso é tido como bestial e indigno de humanidade. A questão do 

conceito de homem é algo que está atrelado também ao colonialismo e Franz Fanon 

(2008) explica essa dinâmica em seu livro “Pele negra, máscaras brancas”, onde 

mostra como o colonialismo fez com que as pessoas pretas se forçassem, consciente 

ou inconscientemente, a adorar a cultura e até mesmo o tipo físico do seu colonizador, 

                                                             
15 A prática de genocídio consiste no extermínio físico ou cultural parcial ou total de um determinado 
grupo, podendo ser racial ou religioso. 
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pois esse indivíduo quer ser um homem, mas ser homem nesse contexto é ser branco, 

logo branco irão se tornar. 

Todo o processo é pautado por uma grande negação da humanidade das 

civilizações negras e de seus descendentes. 

   
As referências à “bestialidade” e “ferocidade” demonstram como a associação 
entre seres humanos de determinadas culturas/ características físicas com 
animais ou mesmo insetos é uma tônica muito comum do racismo e, portanto, 
do processo de desumanização que antecede práticas discriminatórias ou 
genocídios até os dias de hoje (ALMEIDA, 2018, p. 22-23) 

     
Para o contexto brasileiro e a criação de um tipo criminoso ou marginal padrão 

também é necessário falar sobre Cesare Lombroso que é visto como o criador da 

antropologia criminal e um grande nome do positivismo na Itália. Na sua obra “l’umo 

Delinquente”, de 1876, ele marca o nascimento da antropologia criminal, que 

posteriormente foi adotada no Brasil. (RIBEIRO Apud LOMBROSO, 2018)  

Em linhas gerais, Lombroso queria identificar os criminosos na Europa e 

buscava algum padrão para média do crânio das pessoas e as demais características 

anatômicas que pudessem apontar quem poderia ser um potencial bandido por meio 

da aparência física. No entanto, no contexto europeu geralmente essas características 

eram associadas aos grupos fora da Europa. Quando essas ideias lombrosianas 

chegaram ao Brasil, as mesmas foram empregadas à população preta, pois, segundo 

as ideias racistas, essa população apresentava fenótipo e cultura inferiores, portanto 

eram propensos ao crime por causa de sua raça. Assim, tornaram o negro o marginal 

padrão.  

A herança racista do antropólogo e todos aqueles que seguiram seus 

pensamentos permanece enraizada profundamente no pensamento e na 

subjetividade da sociedade, tendo em vista que os mesmos argumentos racistas 

usados na época da antropologia criminal ainda são usados em 2020, como é o casa 

da juíza Inês Zarpelon, que em sua sentença para acusação de um indivíduo por roubo 

e formação de quadrilha e que o mesmo “Seguramente integrante do grupo criminoso, 

em razão da sua raça […]16”  

                                                             
16  Link da matéria: https://istoe.com.br/pr-juiza-alega-em-sentenca-que-em-razao-da-raca-homem-

negro-e-criminoso/. Acesso em: 27 ago. 2020. 

 

https://istoe.com.br/pr-juiza-alega-em-sentenca-que-em-razao-da-raca-homem-negro-e-criminoso/
https://istoe.com.br/pr-juiza-alega-em-sentenca-que-em-razao-da-raca-homem-negro-e-criminoso/
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Em seus estudos, Lombroso comparava pessoas negras a animais e sua tese 

afirmava que por tal semelhança a população negra continuou sendo mais selvagem 

e propensa à violência e agressividade. A partir dessas ideias, um grande controle 

social do Estado foi construído e principalmente dos órgãos de segurança pública 

sobre o negro brasileiro. 

Aparentemente, durante a escravidão o hábito ou costume de se utilizar da 

diamba não era algo recriminado da mesma forma como foi no pós-abolição. Sobre 

essa aparente diferença entre ser um costume no mínimo tolerável pelas pessoas 

brancas até se tornar motivo de perseguição, Jonas Lunardon (2015) afirma: 

  
A necessidade da repressão às drogas nasce com as contradições do 
processo de abolição da escravatura no Brasil, em 1888. Com a perda da 
ferramenta da escravidão há de se criar outras para que se possa controlar a 
cultura negra que agora luta para fazer parte do tecido social existente 
(LUNARDON, 2015, p. 4) 

 

Ainda no âmbito do controle social, vale lembrar que as religiões de matriz 

africana, sendo partes constituintes da cultura negra em solo brasileiro, também foram 

perseguidas sistematicamente pelo Estado. Contudo, o que pouco se sabe é do uso 

da cannabis como parte das tradições ritualísticas e cerimoniais dentro dos terreiros, 

pois, tendo em vista a dificuldade de acesso a mais informações sobre a diamba como 

parte integral dos rituais e cerimônias de matriz africana no brasil17, tudo indica que a 

erva era realmente usada durante as práticas18. (SAAD, 2013) 

A cultura negra sempre foi sinônimo de resistência desde que pessoas pretas 

de inúmeras culturas foram sequestradas de África e trazidas para o território que viria 

a ser chamado de Brasil. Dessa forma, sempre foi parte integrante da cultura e do 

processo de criação da nação brasileira, assim como as culturas dos diversos povos 

indígenas. 

 

                                                             
17 SAAD, Luisa Gonçalvez. “Fumo de negro”: a criminalização da maconha no Brasil (c. 1890-1932). 
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia. 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador, 2013. 

18 Idem. 
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2.3   Histórico do proibicionismo da maconha no Brasil: de Vargas à Ditadura 

Civil Militar 

É praticamente impossível analisar as questões referentes à história da 

maconha no Brasil sem antes abordar como se deu a proibição e algumas das 

principais leis que possibilitaram o proibicionismo em solo brasileiro. Segundo Isabela 

Ribeiro (2018): 

O sistema de controle das drogas no Brasil está historicamente associado a 
um controle penal autoritário e militarizado, e o seu ápice é a política atual 
que se convencionou denominar de guerra às drogas. Essa escolha política 
pela guerra também está relacionada com as influências externas, 
principalmente com a Convenção das Nações Unidas da qual o Brasil é 
signatário, e com os Estados Unidos, o grande incentivador do 
proibicionismo. (RIBEIRO, 2018, p. 28) 

 

Algumas das principais leis que têm caráter definidor para a questão tiveram 

início no período da República. O primeiro código penal republicano de 1890 colocava 

enquanto crime a venda e ministração de “substâncias venenosas” sem autorização 

legal, na época apenas boticários tinham o direito de vender a médicos e cirurgiões. 

Outra lei que teve caráter definidor foi o Decreto 20.930 de 1932 feito por 

Getúlio Vargas, que não criminalizou o uso em si, mas incluiu a maconha enquanto 

substância proibida. Vale lembrar que ainda com Vargas houve a edição da lei de 

fiscalização de entorpecentes (Decreto lei 891/38) criminalizando o uso de 

entorpecentes. (RIBEIRO, 2018, p. 30) 

E foi justamente durante o período em que Vargas estava no poder que as leis 

ou formas de controle sobre as drogas no geral se intensificaram no país com a 

criação de diversas normas e órgãos governamentais responsáveis pela lida com as 

drogas. Um deles foi a chamada Comissão Nacional de Fiscalização de 

Entorpecentes, como é lembrado por João Emanuel Luz de Souza (2012) em sua 

dissertação “Sonhos da diamba”:  

 
Sem dúvidas, em relação ao controle do consumo de drogas no Brasil, as 
décadas de 1930 e 1940 foram um período de grande esforço normatizador. 
Durante os anos trinta, que podemos chamar de década da proibição ou 
década do proibicionismo, foram instituídas normas em 1932, 1936 e 1938 e 
ratificamos tratados internacionais em 1934 e 1938 (SOUZA, 2012, p. 27) 

 

Como é lembrado tanto por Luísa Saad (2013) e por João Emanuel Luz de 

Souza (2012) em suas dissertações19, Rodrigues Dória teve um papel fundamental na 

                                                             
19  SAAD, Luisa Gonçalvez. “Fumo de negro”: a criminalização da maconha no Brasil (c. 1890-
1932). Dissertação (mestrado) – Universidade Federal da Bahia. 
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proibição da maconha no Brasil e, por assim dizer, deu o tom médico, eugênico e 

racista sobre o tema. Sobre a vida e todas as nuances que compõe a trajetória de 

Dória e seus esforços para com a proibição e feitura de diversas normas, vale a pena 

visitar dos autores citados. Todavia, mesmo que o controle sobre os entorpecentes 

tenha sido rígido entre os anos 1930 e 1940, é possível afirmar que foi na ditadura 

civil militar que houve o maior enrijecimento do controle penal sobre drogas, tendo em 

vista que existe maior ênfase em um modelo de combate as drogas bélico em 

detrimento da abordagem médica, onde teoricamente e seria possível separar o 

usuário do traficante . (RIBEIRO, 2018) 

É possível afirmar que falar sobre o período da ditadura civil militar no Brasil é 

um tópico complexo por diversos fatores, mas é válido ressaltar que se trata de um 

período historicamente recente e suas memórias e narrativas ainda estão em 

constante disputa. Por conta disso, neste trabalho abordamos a ditadura civil militar 

resultada de um golpe de Estado dado pelos militares e que teve apoio civil e 

empresarial, como é lembrado por Marcos Napolitano (2014): 

 
O golpe foi resultado de uma profunda divisão na sociedade brasileira, 
marcada pelo embate de projetos distintos de país, os quais faziam leituras 
diferenciadas do que deveria ser o processo de modernização e de reformas 
sociais” (NAPOLITANO, 2014, p. 12) 

 

Por ser um período caracterizado pelo viés autoritário e uma forte perseguição 

ao “inimigo interno”, as violações dos direitos civis e dos direitos humanos foram 

facilmente quebradas em nome da Segurança Nacional. Tudo em nome de uma 

“pacificação dos ânimos” e como “pacificação” lê-se silenciamento a ferro e fogo das 

camadas populares e de sua representação política (GONZALEZ, 1982, p.11). Como 

“camadas populares” entende-se uma população que em sua grande constituição é 

negra e periférica, que é o caso no Brasil e não é diferente no Rio de janeiro.  

É, de fato, extremamente importante abordar a questão racial durante a 

ditadura civil militar, já que a presença da população preta durante o período parece 

ser nula ou que essas pessoas desapareceram das páginas da história e a 

historiografia dá mais atenção às camadas médias da sociedade brasileira quando o 

objeto de pesquisa é a ditadura no Brasil.  

                                                             
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Salvador, 2013. 
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Com o advento de novas pesquisas e perspectivas sobre raça e ditadura20, 

podemos ver que a população no meio urbano mais afetada pela perseguição 

ditatorial foi a população negra, pois o racismo já era algo consolidado muito antes do 

Golpe militar de 1964. Contudo, num período onde se perdem os direitos básicos a 

perseguição pelo racismo tende a aumentar e tomar novas formas, pois o racismo 

enquanto um sistema de poder precisa se adaptar às circunstâncias históricas. De 

acordo com a Comissão da Verdade do Rio21 de 2015, é possível dizer que o racismo 

no Brasil é estrutural e teve um incremento considerável diante das violências 

impostas pelo regime.  

Curiosamente, o regime militar adotou como uma de suas várias ideologias o 

mito da democracia racial22, que consiste na ideia de que o Brasil, apesar de ter tido 

um grande período de sua história dentro do regime escravocrata e do racismo anti-

negro e anti-indígenas, teria superado as mazelas raciais e se tornado um paraíso das 

três raças. Esse modelo serve a dois propósitos: o primeiro para vender uma imagem 

externa de que o Brasil não teria grandes problemas internos, e o segundo para 

homogeneizar a população enquanto cidadãos brasileiros e para que não houvesse a 

criação de uma identidade distinta, pois isso poderia causar algum tipo de subversão. 

Difundir uma imagem de união nacional era extremamente importante e qualquer 

desarmonia racial estava proibida. (HANCHARD, 2001, p. 137) Como é lembrado pelo 

relatório da Comissão da Verdade do Rio: 

 
Apesar do controle interno cerrado e das violências efetuadas contra negros 
pelo regime militar, no plano externo interessava ao Brasil blindar-se de 
interferências relacionadas à violação de direitos humanos por parte de 
organizações internacionais que, no que diz respeito especificamente à 
questão racial estavam bastante atentas aos processos de independência 
africanos, movimento por direitos civis nos Estado unidos e regimes 
instituídos de apartheid como o da África do Sul. (COMISSÃO DA VERDADE 
DO RIO, 2015, p. 9) 

 

                                                             
20 SILVA, Gabriel Ribeiro da.  O poder epistêmico: sobre a ditadura civil-militar, os conflitos ou tensões 

raciais e o fazer a história. Dissertação Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul,2018 
LIMA,Lucas Pedretti Bailes soul, ditadura e violência nos subúrbios cariocas na década de 1970. 
Dissertação (mestrado) Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2018 
21  Colorindo memórias e redefinindo olhares: Ditadura Militar e Racismo no Rio de Janeiro”. Relatório 
de pesquisa da Comissão Estadual da Verdade/ RJ, Rio de Janeiro, mimeo, 2015. 

 
22  O mito da democracia racial, consiste na ideologia errônea de que o Brasil pós escravidão teria 
superado todas os problemas que envolviam o racismo, tornando o país em um paraíso das três 
raças. 
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Em outras palavras, a contestação de que o Brasil era um paraíso racial poderia 

colocar em xeque a imagem de homogeneidade que o Estado pregava, e as 

manifestações em prol da negritude e contra o racismo poderiam ser consideradas 

subversivas e angariar opositores ao regime. Além disso, os ditadores brasileiros 

estavam em contato com os Estados unidos e possuíam informações sobre o 

movimento por direitos civis, os panteras negras, etc. 

Apesar de a ditadura vender a imagem de um país que superou o racismo, 

quando se analisa o tratamento que se deu em relação à população preta durante o 

período, percebe-se que o próprio regime foi o maior perpetuador do racismo 

estrutural durante a sua vigência. Além de contribuir com o aumento da concentração 

de renda e desigualdade social, que, por si só, significava a opressão econômica da 

população negra pobre, todas as manifestações que reivindicavam a negritude eram 

enquadradas dentro da Lei de Segurança Nacional. O Decreto lei nº31423, de 13 de 

março de 1967 destaca: 

 

§ 1º A segurança interna, integrada na segurança nacional, diz respeito às 

ameaças ou pressões antagônicas, de qualquer origem, forma ou natureza, 

que se manifestem ou produzam efeito no âmbito interno do país.24 Tendo 

isso em vista, é possível ver que mediante os artifícios da lei, poderiam ser 

perseguidas qualquer coisa que o governo entendesse como uma possível 

ameaça.  

 

Por conta dessa lei, a população negra foi alvo de perseguições, além de 

tortura físicas e psicológica. E é justamente a partir da década de 1960 que a violência 

policial aumenta na cidade do Rio de Janeiro. Como afirma José Cláudio Alver (2007), 

no período houve um grande aumento de execuções arbitrárias de pessoas presas e 

repressão policial.  

Além de todas as perseguições raciais citadas, é possível afirmar que também 

houve perseguição às manifestações culturais negras durante o regime. Pode-se falar, 

por exemplo, do caso dos bailes black no Rio de Janeiro, cujas festas eram embaladas 

                                                             
23Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-
1988/Del0314.htm#:~:text=Define%20os%20crimes%20contra%20a,social%20e%20d%C3%A1%20outras%20pr
ovid%C3%AAncias.&text=Disposi%C3%A7%C3%B5es%20Preliminares-
,Art.,nos%20limites%20definidos%20em%20lei. Acesso em: 12/08/2020 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0314.htm#:~:text=Define%20os%20crimes%20contra%20a,social%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Disposi%C3%A7%C3%B5es%20Preliminares-,Art.,nos%20limites%20definidos%20em%20lei.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0314.htm#:~:text=Define%20os%20crimes%20contra%20a,social%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Disposi%C3%A7%C3%B5es%20Preliminares-,Art.,nos%20limites%20definidos%20em%20lei.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0314.htm#:~:text=Define%20os%20crimes%20contra%20a,social%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Disposi%C3%A7%C3%B5es%20Preliminares-,Art.,nos%20limites%20definidos%20em%20lei.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0314.htm#:~:text=Define%20os%20crimes%20contra%20a,social%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Disposi%C3%A7%C3%B5es%20Preliminares-,Art.,nos%20limites%20definidos%20em%20lei.
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por músicas de protesto, evidenciando a insatisfação em relação ao tratamento dado 

às pessoas pretas na cidade, ou seja, falavam sobre negritude e o racismo latente nos 

anos 1970. Isso representava um perigo para os órgãos administrados pelo Estado, 

pois as contestações feitas durante esses bailes tinham um caráter de crítica ao status 

quo. Esse tratamento hostil foi dispensado a qualquer associação negra, assim como 

ao movimento black soul. Segundo o Decreto lei 314, de 13 de março de 1967, artigo 

2° “segurança nacional é garantia da consecução dos objetivos nacionais contra 

antagonismo, tanto internos como externos25. 

Portanto, esse é o contexto no qual o jornal Diário de Notícias está sendo 

produzido no início dos anos 1970. Era o segundo ano de mandato do ditador Emilio 

Médici e recém havia sido aprovado o Ato Institucional Número 5 (AI5). A repressão 

aumentava a cada mês e não apenas os grupos de esquerda eram alvos do regime. 

O rol de subversivos e delinquentes, no discurso oficial, era qualquer um que 

ameaçasse a ordem social e a moral católica estabelecida. Nesse sentido, a 

população negra das periferias também era alvo e estava frequentemente presente 

nas páginas policiais, como pretendemos tratar no capítulo posterior. 

 
3. Imprensa, racismo estrutural e guerra às drogas: uma análise do Diário 

de Notícias nos anos 1970 

3.1 A imprensa como fonte documental para a pesquisa histórica 

A utilização da imprensa jornalística como fonte histórica já foi vista com 

desconfiança por boa parte dos historiadores. Contudo, essa visão sofreu mudanças 

no decorrer do século XX, tendo em vista que os historiadores precisam estar 

constantemente atualizados, reanalisando e propondo novas abordagens para o fazer 

histórico, incluindo as fontes de pesquisa. Isso é fundamental para o melhor 

entendimento da própria forma de produção e escrita sobre o conhecimento histórico. 

A atualização de métodos, análises, conceitos e fontes é fundamental pois, como é 

lembrado por Maria Helena Capelato (1988), as concepções tradicionais podem ser 

questionadas a partir de novas abordagens, inclusive a crença que define a história 

                                                             
25 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-
1988/Del0314.htm#:~:text=Define%20os%20crimes%20contra%20a,social%20e%20d%C3%A1%20o
utras%20provid%C3%AAncias.&text=Disposi%C3%A7%C3%B5es%20Preliminares-
,Art.,nos%20limites%20definidos%20em%20lei. Acesso em: 05 de setembro de 2020 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0314.htm#:~:text=Define%20os%20crimes%20contra%20a,social%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Disposi%C3%A7%C3%B5es%20Preliminares-,Art.,nos%20limites%20definidos%20em%20lei
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0314.htm#:~:text=Define%20os%20crimes%20contra%20a,social%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Disposi%C3%A7%C3%B5es%20Preliminares-,Art.,nos%20limites%20definidos%20em%20lei
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0314.htm#:~:text=Define%20os%20crimes%20contra%20a,social%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Disposi%C3%A7%C3%B5es%20Preliminares-,Art.,nos%20limites%20definidos%20em%20lei
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0314.htm#:~:text=Define%20os%20crimes%20contra%20a,social%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Disposi%C3%A7%C3%B5es%20Preliminares-,Art.,nos%20limites%20definidos%20em%20lei
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apenas como ciência do passado, sem considerar que esse objeto é construído e 

reconstruído de acordo com as necessidades e perspectivas do presente. 

No entanto, até o século XX a imprensa jornalística era vista pelos 

historiadores de duas formas totalmente distintas: 

 
Até a primeira metade deste século, os historiadores brasileiros assumiram 
duas posturas distintas em relação ao documento-jornal: o desprezo por 
considerá-lo fonte suspeita ou enaltecimento por encará-lo como repositório 
da verdade. Neste último caso, a notícia era concebida como relato fidedigno 
da verdade. (CAPELATO, 1988, p. 21) 

 

Como é lembrado por Rafael Lapuente (2015), é possível perceber duas 

abordagens que veem a fonte dos jornais de forma rasa e generalizante, as quais não 

analisam criticamente o documento. Entretanto, com a chegada da Escola dos 

Annales26 essas generalizações caem por terra e as concepções sobre a fonte 

documental são ampliadas. Os Annales trazem grandes inovações para a 

historiografia, e uma delas é uma abertura maior a diferentes tipos de documentos 

para pesquisa (fonte primária). Porém, vale lembrar que o simples uso das fontes sem 

metodologia e aprofundamento teórico pode ser desastroso para a pesquisa histórica, 

uma vez que toda mídia está ligada a um grande conjunto de ideias, doutrinas e 

fazeres políticos específicos, podendo ocultar ou e ressaltar determinadas 

informações pertinentes aos seus interesses. A devida crítica à fonte é essencial para 

realizar uma análise séria sobre o que está escrito no texto e nas entrelinhas. Assim, 

é fundamental que não se estude o jornal de maneira isolada, sem contextualizá-lo 

histórica e socialmente. (LAPUENTE, 2015) 

Vale lembrar que os jornais não são imparciais e estão repletos de opiniões das 

mais diversas, representando também as subjetividades de quem escreve as 

matérias. Não sendo um documento neutro como falavam os positivistas, existem 

vários interesses políticos e sociais, e cabe aos historiadores interpretá-lo de forma 

crítica. Questionar o documento é algo fundamental, tendo em vista que: 

 
O documento é o resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, 
da sociedade que o produziu e também das épocas sucessivas durante as 
quais continuou a viver esquecido e manipulado. Esse produto resulta de 
relações conflitantes e do empenho de seus produtores para impor ao futuro 
– Voluntária ou involuntariamente – determinada imagem a sociedade. 
(CAPELATO, 1988, p. 24) 

 

                                                             
26  Escola dos Annales foi um movimento historiográfico surgido na França durante o século XX 
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Dessa forma, a compreensão sobre a própria fonte de análise é mais 

abrangente e evita que o pesquisador cometa grandes erros ao fazer a sua análise ou 

ser influenciado pelo discurso do jornal pesquisado. Algumas narrativas são mais 

presentes em determinados periódicos. Geralmente os jornais de grande circulação 

defendem discursos que talvez estejam mais alinhados aos pensamentos da classe 

média brasileira, enquanto jornais independentes costumam abordar outras temáticas 

e se destinam a um outro público. Além disso, é preciso considerar questões externas 

ao jornal, tais como a censura política, a censura de guerra e a crise econômica. 

(LAPUENTE, 2015) 

Tendo em vista a complexidade que é lidar com a mídia impressa, é 

importante o aprofundamento e análise de todos os interesses políticos, econômicos 

e sociais que estão envolvidos na escrita de um periódico. Por quem ele é escrito? 

Para quem ele é escrito? E quais as motivações? É interessante, se possível, saber 

essas informações e em quais contextos históricos estão inseridas. Além disso, os 

jornais estão introduzidos em uma lógica mercadológica, pois necessitam de 

anunciantes e patrocinadores para a sua subsistência. Ou seja, é possível afirmar que 

em um único jornal existem inúmeras nuances que devem ser analisadas 

criteriosamente antes de afirmar qualquer coisa em relação às notícias e imagens 

veiculadas. É fundamental a análise rigorosa da feitura do periódico que está sendo 

estudado, “[...] afinal, o uso de qualquer fonte de pesquisa sem um maior 

embasamento é um grande risco para a escrita da história”. (LAPUENTE, 2015, p.9). 

Os jornais são considerados elementos essenciais para a formação da opinião 

pública e até mesmo de um imaginário social sobre determinados assuntos e 

determinados grupos. Através das narrativas empregadas e imagens impressas em 

suas páginas, eles podem construir ou desconstruir imagens que permanecem por 

décadas no tecido social como uma suposta verdade. Segundo Maria Helena 

Capelato (1988, p. 24), “a imprensa ao invés de espelho da realidade passou a ser 

concebida como espaço de representação do real, ou melhor, de momentos 

particulares da realidade.”  

Por conta disso, o objeto de estudo deste trabalho se aplica a essas 

condições, tendo em vista a representação negativa atribuída a imagem do homem 

negro nos meios de comunicação de massa, sobretudo no que diz respeito à 

construção de uma ideia de “marginal padrão” relacionada à necessidade de “guerra 

às drogas”. Essa análise será feita de forma mais aprofundada nas próximas seções. 
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3.2   Racismo e guerra às drogas nas páginas do Diário de Notícias 

Segundo o Caderno da Comunicação27, o Diário de Notícias foi fundado nos 

anos 1930, na capital do Rio de Janeiro. Durante a disputa eleitoral entre Getúlio 

Vargas e Júlio Prestes, o periódico manifestou apoio a Getúlio. Entretanto, logo se 

tornou oposição, permanecendo nessa condição até o fim do Estado Novo, pois 

haviam discordâncias em relação à posição autoritária do então presidente. Além 

disso, o jornal também manifestou apoio a Jânio Quadros e à posse de João Goulart, 

embora o apoio tenha sido rápido. Durante o ano de 1964, o jornal apoiou o golpe 

militar, porém o apoio também durou pouco tempo. Em 1979, o jornal foi vendido 

porque passava por problemas financeiros.  

Depois dessa breve introdução, analisaremos algumas imagens veiculadas 

pelo jornal durante a década de 1970, todas elas dentro do escopo da chamada guerra 

às drogas, mais especificamente da maconha, para estabelecer uma relação com o 

racismo. Preferimos alternar imagens das reportagens e a transcrição delas para que 

o leitor possa visualizar alguns aspectos do jornal. 

 

3.3   Análise da matéria “Era do samba e dos assaltos” 

 

                                                             
27 Link: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101423/memoria15.pdf acesso em: 07 de 
agosto de 2020. 

Figura 2: “Era do samba e dos assaltos”. Fonte: Diário de notícias, 1970, p.15. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204434/4101423/memoria15.pdf


30 
 

A figura 2 é vinculada a um homicídio no qual o assassino já teria sido 

processado criminalmente por posse de maconha enquanto usuário ou traficante, mas 

a matéria não oferece muitas informações. Vale lembrar que a notícia na integra fala 

que o mesmo é um frequentador da escola de samba e também seria um conhecido 

assaltante da região, talvez a morte tenha sido decorrente de algum acerto de contas. 

Porém, apesar de não ter nenhuma foto na chamada, é interessante analisar o termo 

usado para descrever o indivíduo que assassinou o passista da escola de samba: 

mulato. Conforme Lia Schucman (2010) o termo é considerado racista desde a sua 

origem: 

 
Segundo as teorias de degeneração, a raça branca se tornaria fraca ou, 
ainda, infértil com a miscigenação, como atesta o termo utilizado para se 
referir ao filho de um branco e um negro: mulato, diminutivo para o termo 
espanhol mulo, ou seja, a cria estéril de um cruzamento de égua com 
jumento. (SCHUCMAN, 2010, p. 43) 

 



31 
 

3.4   Análise da matéria “No tiroteio dos maus pela mulata boa a vítima foi 

guri de 6 anos” 

 

Na figura 3, retirada de um artigo policial, relata um tiroteio que aconteceu na 

Favela da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro. A descrição do jornal: “[...] na disputa 

dos amores da mulata de nome Vilma Rosa, pedaço carnal de larga vivência e 

atrações afins […]” Mais uma vez é usada a palavra “mulata”, agora no feminino, termo 

associado à hiperssexualização de mulheres negras.   

O padrão que se repete nessas notícias é o do uso de algum demarcador 

linguístico para o leitor saber de quem se está falando, no caso pessoas “mulatas” 

envolvidas em algum tipo de crime. Além disso, geralmente os acontecimentos 

ocorrem em zonas periféricas do Rio de Janeiro. Segundo Correa(1996)28 a figura da 

                                                             
28 CORRÊA, Mariza. “Sobre a Invenção da Mulata”. Cadernos Pagu, São Paulo, vol. 6, n. 7, p. 35-50, 1996. 

Figura 3: “No tiroteio dos maus pela mulata boa a vítima foi guri de 6 anos.” 
Fonte: Diário de Notícias, p. 11. 
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mulata é delimitada a figura da mulher negra que é objeto de desejo sexual, 

especialmente por brancos, esse foi um dos processos de estereótipo que recaíram 

sob a mulher negra e que é segue sendo bem vívido no imaginário popular, tendo em 

vista que o jornal se utiliza dessa sexualização para descrever a mulher enquanto 

mulata.  

Apesar de a notícia não conter foto, fica claro que o termo “mulato” é um 

marcador social presente e proposital para demarcar a raça do indivíduo em questão.  

Como pode-se perceber, para um país que vendia a ideia de democracia racial 

para os seus compatriotas, há uma contradição evidente nas abordagens feitas nos 

veículos jornalísticos durante o período da ditadura militar. 

É importante ressaltar que algumas matérias do jornal associam à cultura 

negra ao uso da maconha e ao tráfico de drogas. Por exemplo, destacam que um 

determinado suspeito de usar ou traficar diamba “era do samba” ou que “era da 

macumba”. Fica nítido que praticamente todas as expressões de negritude foram 

perseguidas em alguma medida na história do Brasil e que o controle social e 

deslegitimação dessas manifestações culturais fazem parte da construção de uma 

propaganda de guerra negativa que tem como alvo a população negra. A propaganda 

29é essencial em qualquer campanha militar, e a posição que o Estado brasileiro aliado 

aos interesses próprios da grande mídia e das classes dirigentes souberam utilizar a 

mídia para colocar em prática o seu projeto de poder. 

Deslegitimar a humanidade e a cultura de um povo é também deixá-lo à mercê 

da morte, do encarceramento, da pobreza e da falta de recursos, aspectos que são 

naturalizados na sociedade racista. A marginalização e morte da população negra não 

espanta, pois, a estrutura social propagandeia que essas pessoas não são dignas de 

comoção. Conforme Achille Mbembe (2018) esses fatores reforçam o racismo 

estrutural e a necropolítica. 
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3.5   Análise da matéria “Morte por maconha” 

4. Figura 4: Figura 4: “Mais morte por maconha”. Fonte: Diário de Notícias, 1970, p.11. 

 

A notícia da Figura 4 aborda um caso sem solução onde houve uma série de 

mortes a tiros na Favela Nova Brasília, área essa que tem um tráfico de maconha 

aparentemente intenso. É interessante notar que um dos assassinos se trata de um 

ex policial militar, o que mostra como o tráfico de drogas também ocorre por meio das 

próprias instituições de segurança no Brasil.  também ajuda a exemplificar como a 

questão da maconha se associa à população negra historicamente. Também vemos 

outro tipo de termo usado para se referir a três homens negros: “três crioulos”. Com a 

maconha na ilegalidade até mesmo as instituições e seus membros muitas vezes 

podem ser corrompidos, como é mostrado no jornal n figura 4 onde dentro do esquema 

do tráfico um ex policial militar tem participação.  

É importante dizer que nos anos 1970 a política de guerra às drogas foi encabeçada 

de forma intensiva pelo então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Na 

época, as drogas eram consideradas um inimigo público no país (NIXON, 1971)30 

Essa ideologia foi adotada pelo Estado brasileiro e, assim como nos Estados Unidos, 

os motivos para a sua proibição foram baseados em argumentos xenofóbicos e 

racistas, uma vez que o uso da cannabis era associada as pessoas negras e aos 

mexicanos, grupos considerados indesejados. A proibição da erva serviu como um 

                                                             
30 NIXON, Richard. Remarks About an Intensified Program for Drug Abuse Prevention and Control. 
Washington D.C.: White House, 17 jun. 1971. Discurso realizado pelo presidente Nixon na Casa 
Branca. Disponível em: < http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3047> Acesso em: 29 de ago de 
2020 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=3047
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fator de demarcação social e racial, além da perseguição e marginalização desses 

grupos 

 

3.6  Análise da matéria “Executado na Vista Chinesa” 

 

 A notícia da Figura 5 mostra que um homem não identificado foi morto de forma 

brutal: enforcado e alvejado com cerca de oito tiros e seu corpo abandonado. Vale 

lembrar que a vítima é descrita como “moreno”, termo que dentro dos padrões 

brasileiros muitas vezes é usado como um eufemismo para se referir a uma pessoa 

negra. O jornal fala que a polícia suspeita que a vítima seria traficante de maconha e 

cocaína, e que atuava na área da favela da Rocinha, localizada no Rio de Janeiro. 

 Essa notícia serve para ilustrar como a guerra às drogas e suas reverberações 

podem afetar a vida de muitas pessoas, sobretudo pessoas negras. Como a vítima da 

matéria, muitas pessoas tiveram as suas vidas ceifadas pelo tráfico ou pela polícia, 

que, durante o período ditatorial brasileiro, tinha carta branca para agir de forma 

inescrupulosa com a população. Contudo, essa atuação era mais visceral contra 

Figura 5: Executado na vista chinesa”. Fonte: Diário de notícias, 1970, p.12 
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pessoas negras e/ou periféricas, como fica evidente na imagem selecionada.  A 

alcunha “moreno” representa uma demarcação racial e reafirma o conceito de 

necropolítica. Lembrando que há a possibilidade do jornal estar falando dos 

“esquadrões da morte” durante a ditadura, mas para confirmação de tal suposição 

seria necessário uma nova pesquisa.  

A Figura 5 apresenta uma opinião veiculada ao jornal, na qual o emissor fala 

sobre o grande perigo que os entorpecentes estão causando à sociedade brasileira, 

mas dá grande destaque para a maconha, pois a droga parecia ser amplamente 

difundida em alguns setores da sociedade. Aparentemente havia o medo de que o 

hábito se espalhasse cada vez mais, principalmente entre os jovens. É interessante 

ver que o depoente usa o termo “erva maldita”, expressão comum em vários artigos 

dentro do jornal, nos quais maconha é associada a algo maldito, ruim e até mesmo 

diabólico. 

As notícias selecionadas são todas do início dos anos 1970 e apresentam 

termos como “mulato(a)”, “moreno(a)” e crioulo, desmistificando a ideia e que o 

racismo teria sido superado em terras brasileiras. Os registros apontam o contrário, 

comprovando que raça é um demarcador social extremamente importante, pois diante 

da inexistência de fotos para analisar o fenótipo dos criminosos é possível inferi-lo 

somente através dos termos empregados e do local onde moram, ou seja, grandes 

centros periféricos da cidade do Rio de Janeiro. Sendo essas zonas habitadas 

majoritariamente por pessoas negras, os meios de comunicação acabam auxiliando 

na perpetuação do imaginário racista. 
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3.7  Análise do texto “Opinião sobre entorpecentes” 

 

 

A o texto da Figura 6 aborda um tópico interessante, dizendo que quem 

realmente cultivava e distribuía a erva no país eram os grandes coronéis, latifundiários 

e autoridades, e que prender os contrabandistas e usuários seria irrelevante, pois 

essas ações não cortariam “o mal pela raiz”. Analisando esse pensamento, pode-se 

pensar de que forma o combate às drogas funciona, tendo em vista que as maiores 

vítimas da guerra ás drogas é o traficante, que está inserido em uma escala mais 

baixa dentro do grande sistema de tráfico, e depois o policial, que confronta o 

traficante.  O texto propõe ir atrás dos verdadeiros traficantes, as pessoas que estão 

no topo da pirâmide e quem realmente comandam as organizações criminosas. Isso 

demonstra que desde o início da guerra às drogas já haviam pessoas que sabiam que 

combater o traficante seria inútil, algo fadado ao fracasso. É importante salientar que 

Figura 6: “Opinião sobre entorpecentes”. Diário de Notícias, p. 8. 
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esse fracasso dizia respeito à tentativa de proibir o uso da maconha, mas bem-

sucedida no que diz respeito ao controle dos corpos e exercício do racismo estrutural 

e da necropolítica. O autor evoca uma espécie de plano de combate utilizando os 

meios municipais, estaduais e federais, além mobilizar o exército, o que demonstra 

uma preocupação genuína. 

 

3.8  Análise do texto “Opinião sobre entorpecentes 2” 

 

 

Figura 7: "Opinião sobre entorpecentes 2". Diário de Notícias, p. 7. 
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O leitor tinha enviado suas preocupações em forma de desabafo ao jornal. Em 

seu texto, o autor diz que o mundo caminha para um “futuro negro” e. entre inúmeras 

preocupações, fala sobre o hábito de fumar maconha, tanto no Brasil quanto em outros 

países. O que mostra que mesmo a questão das drogas era uma pauta debatida e 

que preocupava a população em geral na época. Nos dois casos abordados no jornal, 

ambos se pautavam na preocupação de que o consumo de substâncias psicotrópicas, 

e em especial a maconha, poderia gerar um declínio social no país e contaminar a 

população jovem. 

É valido destacar que as figuras 6 e 7 são cartas escritas por leitores do jornal, 

aonde os mesmos emitem suas opiniões sobre determinado assunto, o que é diferente 

de uma matéria escrita pelo próprio jornal, mas é provável que as duas opiniões 

publicadas foram escolhidas pois elas emitem a opinião do próprio jornal acerca das 

drogas e em específico sua opinião sobre a maconha. 

O consumo de maconha enquanto prática de forma geral foi muito forte durante 

o período pós-abolição, mas parece ter deixado raízes muito fortes na sociedade 

brasileira dos anos 1970, tendo em vista que para alguns setores da sociedade o 

hábito de usar a diamba era visto como fator de degradação social, “além de prejudicar 

a formação de uma república moralmente exemplar, poderia se disseminar entre as 

camadas ditas saudáveis – leia-se brancas- e arruinar de vez o projeto de nação 

civilizada.” (SAAD, 2013, p. 65). A autora refere-se ao período de criação da 

República, mas também pode-se aplicar ao período da ditadura civil militar. 
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3.9 Análise da matéria "Novo código nivela viciado e traficante” 

 

A Figura 8 traz uma abordagem sobre o Código Penal brasileiro que diferencia 

o usuário do traficante na visão de supostamente dois médicos. Ambos consideram 

as drogas e o vício como uma questão de saúde e não uma questão policial, pois de 

acordo com eles o viciado é um enfermo, enquanto o traficante tem consciência dos 

seus crimes e estaria agindo por ganância, como é destacado no artigo. E ainda 

diferenciam o usuário ocasional do usuário viciado, além de afirmar que o dependente 

químico deve ser tratado de maneira adequada. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: “Novo Código nivela viciado e traficante”. 
Fonte: Diário de Notícias, 1970, p.6. 
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4. Racismo e exposição social nas fotografias policias 

Nesta seção analisamos algumas fotografias de pessoas negras publicadas 

no jornal Diário de Notícia e a relação com a questão da “guerra às drogas”, 

especialmente à maconha. Geralmente as pessoas negras eram retratadas tendo 

algum envolvimento com a maconha. Mesmo quando não havia imagem, como 

analisado, o jornal usava algum termo como marcador racial para indicar que se 

tratava de uma pessoa negra.  

 

4.1  “Ladrão era da maconha: preso na ZN” 

 

Na Figura 9 o jornal dá destaque para a condição de Manoel Luís de Souza da 

Silva, morador da favela do Manguinhos. Apesar de ele não ter sido flagrado com 

maconha em sua propriedade (mas sim seus parceiros), o texto afirma que Manoel 

era “da maconha”, o que na época tinha uma carga pejorativa devido ao contexto. 

Dizer que alguém “é da maconha” representa um marcador social, pois a imprensa 

Figura 9: “Ladrão era da maconha: Prêso na ZN”. Fonte: Diário de Notícias, 1970, 
p.11. 
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tem o poder de influenciar a opinião pública e o imaginário social e, nesse caso, a 

associação de pessoas negras à criminalidade fica evidente. 

 

4.2   “Federais atacam tóxico em defesa do estudante” 

 

Na notícia da Figura 10 pode-se notar o uso do adjetivo “maconheiro”, que é 

usado de forma pejorativa em várias matérias. Aparentemente era uma forma de 

xingamento na época, algo dito com o intuito de depreciar alguém. Além disso, mais 

uma vez o jornal coloca no título a grande preocupação em relação às drogas e a 

juventude.  Aparentemente existe um esforço por parte das forças de segurança 

pública para que esse hábito de consumo não chegue aos jovens, principalmente à 

classe média aos bairros nobres, tendo em vista que a droga é traficada no bairro da 

Tijuca. Os traficantes têm como base o Morro do Borel, porém vendem a erva para 

estudantes do bairro nobre, o que indica que apesar dos esforços das forças de 

segurança pública, o hábito já estaria se espalhando ou talvez já estivesse 

amplamente difundido entre as camadas mais abastadas do Rio de Janeiro.  

 O jornal também faz questão de falar que os patrões da quadrilha 

supostamente agem de forma violenta, o que pode ser uma verdade, porém o jornal 

não fala sobre esses indivíduos, não divulga muitas informações sobre a ação dos 

mesmos. E pode estar seguindo um estereótipo do homem negro violento e sua 

Figura 10: “Federais atacam tóxico em defesa dos estudantes”. Fonte: Diário de notícias, 1970, p.11. 
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masculinidade perigosa, o que contribui diretamente para a sua associação como o 

marginal padrão, muito atrelado às ideias racistas de Césare Lombroso. 

 

4.3   “Caxias: um morto no Rio e outro no Campo”  

 

Salientamos que foi difícil encontrar alguma notícia no periódico que 

identificasse as pessoas, com exceção das notícias que contém fotos. Uma das 

exceções foi a notícia da Figura 11, que descreve um “homem branco”. É possível 

observar que, apesar de o homem branco estar envolvido em notícias sobre 

criminalidade, o fato de ser branco não é destacado como no caso de um homem 

negro. 

 

 

 

Figura 11: “Um morto no rio e outro no campo”. Fonte: Diário de Notícias, 
1970, p.11. 
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4.4   “Os documentos, meu chapa. É a polícia!” 

 

A matéria da Figura 12 é curta, porém pode dar um bom exemplo de como a 

polícia enxerga quem está com determinada quantidade de maconha, dependendo de 

quem está portando a droga. Isso determina se a pessoa será considerada traficante 

ou usuária, se sairá livre ou presa, etc. Na notícia é dada uma rápida contextualização 

sobre o que teria ocorrido, mas surge novamente o adjetivo “maconheiro” usado como 

um demarcador, como uma espécie de estigma negativo sobre o indivíduo que o 

recebe. Apesar de o texto falar que Fausto era um “velho conhecido da polícia” e 

indicar também que ele portava a erva para uso pessoal e de sua companheira, ele 

acaba sendo preso. 

 

 

Figura 12: “Os documentos, meu chapa. É a 
polícia!”. Fonte: Diário de Notícias, 1970, p.13. 
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Vale destacar que o jornal não menciona a quantidade de ganja é apreendida, 

mas as informações do jornal indicam que não foi uma grande apreensão. Sendo 

assim, é possível deduzir que a quantidade da substância era pouca, pois se fosse 

uma quantidade razoável a notícia provavelmente ganharia mais destaque dentro das 

páginas do jornal, e não apenas uma foto pequena e um texto de praticamente um 

parágrafo. 

 

4.5   “Misérias do vício” 

 

É interessante pensar que o proibicionismo e a falta de acesso à educação 

sobre as drogas em geral - e especificamente sobre a maconha - tornam a questão 

um tabu, como vemos na Figura 13. Quando não há uma regularização, notícias em 

que menores de idade estão envolvidos com substâncias ilícitas tornam-se rotineiras, 

ainda mais em uma época em que havia um estado de exceção, que é o caso da 

ditadura civil militar no Brasil. 

O caso da Figura 13 é o de um maquinista que alega ter comprado a erva 

para uso pessoal e foi preso. É possível afirmar que até hoje muitas pessoas são 

presas por tráfico de drogas de forma questionável, tendo em vista que a lei 11.343 

de 23 de agosto de 200631 é ambígua, pois deixa a cargo do delegado ou policial 

                                                             
31 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11343.htm#:~:text=Institui%20o%20Sistema%20Nacional%20de,crimes%20e%20d%C
3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. Acesso em: 01 de setembro de 2020. 

Figura 13: “Misérias do vício”. Fonte: Diário de Notícias, 1970, p.13 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm#:~:text=Institui%20o%20Sistema%20Nacional%20de,crimes%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm#:~:text=Institui%20o%20Sistema%20Nacional%20de,crimes%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm#:~:text=Institui%20o%20Sistema%20Nacional%20de,crimes%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias
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decidir quem é usuário ou traficante. Sabendo dos processos históricos do Brasil, 

é inegável que o racismo acaba atravessando essas decisões. 

 

4.6   “Baiano morto na lagoa” 

 

Durante a pesquisa no jornal, foi possível perceber que os homens são maioria 

nas matérias relacionadas à questão da maconha ou tráfico de drogas, sobretudo 

homens negros. Além disso, poucas mulheres aparecem nas publicações. Entretanto, 

Porém, a forma como o jornal se refere a indivíduos negros é muito mais latente do 

que com pessoas brancas. Mesmo que a população branca também cometa os 

mesmos crimes, é notório que a notícia muda a forma de abordagem quando se trata 

de pessoas negras.  

A notícia da Figura 14 mostra uma mulher negra acusada de vender maconha, 

algo incomum tendo em vista que a maioria dos traficantes descritos é do sexo 

masculino. É interessante também analisar o aspecto racial e de gênero implícitas no 

texto. No caso, a maioria dos homens negros é vítima do racismo estrutural, e a 

violência policial é uma das facetas desta realidade. Segundo Frances Welsing (1992), 

a motivação por trás desses ataques é a manutenção da supremacia genética 

população branca, pois os homens negros teriam o maior potencial genético32 de 

todos os homens não-brancos e poderiam acabar com grande parte da população 

branca no mundo.  

A autora relata que as formas de destruição do homem negro adotadas pela 

supremacia branca estão se tornando mais “sutis” com o passar do tempo: 

                                                             
32 No caso, a autora afirma que a maioria das pessoas no planeta terra são classificadas como não-
brancas e todos eles são geneticamente dominantes em comparação com as pessoas brancas, que 
são geneticamente recessivas 

Figura 14: “Baiano morto na lagoa”. Fonte: Diário de notícias, 1970, p.15. 
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A cadeia de eventos começa com a negação de emprego em grande escala 
e avanço para os homens negros, de modo que eles não possam se 
sustentar, suas esposas e seus filhos, de forma adequada. Por sua vez, um 
grande número de crianças negras do sexo masculino crescem sem 
orientação de seus pais. Isto leva à frustração, depressão e fracasso escolar. 
Uma vez que este ambiente é estabelecido, as drogas são colocadas 
deliberadamente na comunidade negra... As armas são então colocadas à 
disposição das mesmas pessoas do gênero masculino negro... Mais 
importante, a estratégia é para homens negros matarem e destruírem um ao 
outro e, em seguida, levarem a culpa. (WELSING, 1982, p. 11 – 12) 

 
 

 Vale lembrar que a autora se refere ao contexto dos Estados Unidos, mas 

considera que o genocídio da população negra é global. É importante destacar que 

mesmo que os processos históricos entre as populações negras dos Estados Unidos 

e do Brasil sejam semelhantes, existem particularidades. No entanto, é possível 

evidenciar que ambos os países possuem altos índices de encarceramento e 

genocídio em larga escala. 

No entanto, a mulher negra é atravessada pela questão da raça e do gênero, 

sendo também muito afetada pela sobrecarga de racismo e machismo em diversas 

áreas, ou seja, por estar na base da pirâmide social acaba enfrentando a desigualdade 

de raça, gênero e classe.  
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5. Considerações finais 

Estudar os desdobramentos em relação à maconha, ao racismo estrutural e à 

guerra às drogas no Brasil é muito relevante para a historiografia, tendo em vista o 

quão pouco esses temas são pesquisados na área da história, enquanto outras partes 

das ciências humanas já vêm fazendo esse trabalho de forma mais consistente. É 

importante a pesquisa histórica em relação ao consumo, proibição e controle racial da 

diamba, devido aos seus desdobramentos econômicos, culturais, religiosos, 

midiáticos, racial e políticos. Com a devida contextualização histórica em relação ao 

assunto, fica mais fácil traçar os caminhos que levaram até o atual abarrotamento do 

sistema carcerário brasileiro e à falida guerra as drogas. 

 Foi possível demostrar através desta pesquisa que a trajetória histórica e os 

desdobramentos acerca da maconha e seus diversos usos têm forte relação com a 

população negra, até mesmo antes da chegada desse povo enquanto condição 

política de escravizados nas américas. Os usos da planta vão desde recreativo, até 

aos rituais religiosos de matriz africana, ou seja, importante traço cultural que merece 

mais estudo historiográfico.  

Como mecanismo de controle dessa população serviu ao propósito das 

classes dominantes para estigmatizar e estereotipar através de um discurso 

pseudocientífico e confirmado ao longo do tempo pela mídia, onde o negro é mostrado 

como o marginal padrão, tendo sua imagem associada a diversos crimes, no caso, 

desse trabalho em específico ficou notável essa presença de estigma nas páginas do 

noticiário que envolvem o combate ao consumo/tráfico de cannabis no Rio de Janeiro. 

O estigma se faz presente tanto na escrita do jornal que hora por foto, ora pela escrita, 

ora geograficamente estigmatiza os indivíduos e busca racializar os mesmos, pois a 

fenótipo no Brasil é um importante demarcador racial e estratégia política. 

O que demostra o racismo estrutural da sociedade brasileira e da própria 

ditadura civil militar, onde as pessoas negras foram perseguidas pelas suas 

manifestações culturais da negritude, assim como pelo protesto ao racismo e contra 

o regime, além disso, um estado de exceção como uma ditadura no território nacional 

agravou ainda mais o racismo e perseguição pelo braço armado do Estado. Esse 

trabalho também buscou demostrar uma outra perspectiva de perseguição durante o 

referido período que se dá pela guerra as drogas, em especifico a maconha. 
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É notável que o combate ao consumo de cannabis foi uma forma de controle 

racial, tendo em vista que inúmeras manifestações da cultura negra no Brasil foram 

perseguidas. Isso acontece tendo em vista que é impossível eliminar um contingente 

gigantes de pessoas negras no Brasil, por mais que o genocídio do povo preto seja 

uma realidade, o racismo estrutural está presente em outros campos da vida social, 

tal qual a proibição de manifestações próprias de um povo, como o samba, capoeira, 

as religiosidades e nesse caso a cannabis. Tudo em prol da marginalização de todo 

um povo, onde as condições mortíferas da necropolítica se fizeram presentes no 

passado e ainda se fazem presentes nos dias de hoje. 
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