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RESUMO 

 
A proibição ao uso de certas drogas psicotrópicas gerou reconhecidos problemas sociais, 
como o aumento da violência urbana ou o encarceramento dos usuários. A discussão sobre o 
tema é complexa e a aparente falência das políticas públicas exige outras compreensões dos 
processos sociais envolvidos, analisando-se distintos enfoques, mas sem perder a conexão 
entre eles. Este trabalho de conclusão de curso procurou realizar um levantamento 
bibliográfico para verificar como são mobilizados os discursos sobre consumo de drogas, sem 
o anseio de dar conta de todas as possibilidades de interpretação. Então, entrevistou-se alguns 
profissionais de instituições da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com algum 
envolvimento com o tema drogas, utilizando-se entrevistas semiestruturadas, no intuito de 
realizar uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório para orientação e formulação de 
hipóteses. Procurou-se articular o problema do consumo de drogas ilícitas, à família e à mídia. 
Como principais conclusões destacam-se alguns limites da bibliografia consultada como a 
dificuldade de localização de referenciais teóricos do campo das ciências sociais quanto à 
família, mídia e violência relacionada; a abordagem do usuário, pelo campo da saúde pública, 
quase que exclusivamente em sua fase de dependência; necessidade de um maior debate sobre 
a eficiência do papel do Estado na implementação das políticas públicas relacionadas as 
drogas; e a eleição da família como responsável para lidar com o usuário em dependência, 
ainda que pouco trabalhada nas fases de prevenção.  
 
PALAVRAS – CHAVE : Consumo de Droga. Representação Social. Família; Aspecto Social. 
Mídia; Aspecto Social. 
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ABSTRACT 

 

 

The prohibition on the use of certain psychotropic drugs has generated recognized social 
problems, such as increased urban violence or imprisonment of users. The discussion on the 
subject is complex and the apparent bankruptcy of public policies requires other 
understandings of the social processes involved, analyzing different approaches, but not 
losing the connection between them. This graduation course work tried to carry out a 
bibliographical survey to verify how the discourses on drug consumption are mobilized, 
without the pretension to give account of all the possibilities of interpretation. Some 
professionals were interviewed, from institutions at the metropolitan region of Rio de Janeiro, 
with some involvement on drugs, using semi-structured interviews, in order to conduct a 
qualitative exploratory research, to guide and formulate hypotheses; trying to articulating the 
problem of illicit drug use, with family and media. The main conclusions are some limitations 
of the literature consulted, as the difficulty of locating theoretical references in the field of 
social sciences, regarding family, media and related violence; the user's approach, by public 
health, almost exclusively in they dependency phase; the need to greater debates on the 
efficiency of the State's role in the implementation of drug-related public policies; and the 
choice of the family as responsible for dealing with the user in dependence, although little 
worked in the prevention phases.  
 

KEY - WORDS: Drug Use. Social Representation. Family; Social Aspect. Media; Social 
Aspect. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os diversos aspectos sobre drogas ilícitas foram objeto de um número significativo de 

análises e interpretações, sendo praticamente impossível discorrer minimamente sobre eles, 

em um Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação. Assim, optou-se por rever  a produção 

acadêmica de, pelo menos, dois grandes campos de saber, quais sejam o das ciências sociais e 

da saúde pública, não para acentuar as diferenças de abordagem, mas para reconhecer 

conexões que permitam outras compreensões dos processos sociais envolvidos. O tema, em 

discussão, é polissêmico e complexo, com efeitos tão profundos sobre as sociedades, que 

novos questionamentos parecem oportunos se lançarem luz ao problema, particularmente, na 

área urbana do Rio de Janeiro. No presente trabalho, busquei compreender esses múltiplos 

aspectos sobre drogas para, posteriormente, a partir de associações empíricas reveladas em 

entrevistas, analisar alguns problemas sofridos pelo consumidor de drogas ilícitas, e suas 

relações com a família; os papéis da mídia e o Estado. A principal intenção foi de levantar 

questões que auxiliassem a investigação, a prevenção e a intervenção, e contribuindo para o 

conhecimento dos problemas interpretativos de um tema tão desafiador. Inicialmente, realizei 

uma revisão bibliográfica, para compreender a produção acadêmica sobre 

proibicionismo/antiproibicionismo das drogas, e como nela se mobilizam discursos 

produzidos para legitimar a proibição e suas consequências sociais e legais; ou como 

alternativa, para combater a violência penal ou a discriminação dos usuários de drogas. 

Procurei verificar, assim, os fatores que podem estar contribuindo para a forma e conteúdo 

das políticas públicas sobre o tema. Por fim, busquei correlacionar alguns enfoques de atores 

entrevistados com aqueles identificados no levantamento bibliográfico realizado.  

 

O Projeto de Monografia foi aprovado em julho de 2018. Assim visitei diversas 

instituições que acreditava poder ter algum envolvimento com o tema drogas, com o intuito de 

realizar uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório (GERHARDT; SILVIRA, 2009, p. 

35) para orientação e formulação de hipóteses (BECKER, 1999, p. 43). Nas visitas procurei 

explicar o motivo da pesquisa e solicitei a indicação de pessoas que pudessem ter interesse em 

participar do trabalho. Quando disponibilizado email de contato, uma mensagem eletrônica 

era enviada para a instituição ou pessoa indicada, contendo uma breve descrição dos objetivos 
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do trabalho acadêmico, assim como uma carta explicativa (Anexo A). Em havendo interesse 

na participação, marcava-se um encontro. Na data acertada, a carta de esclarecimentos era 

reapresentada e agendada a entrevista. Em uma instituição, a pessoa indicada preferiu realizar 

a entrevista no mesmo momento do contato. 

 

Dos contatos realizados, listam-se: uma fundação responsável pela formação 

continuada de juristas, ligada ao Ministério Público; uma coordenadoria ligada a temas de 

saúde, também do Ministério Público; um assessor parlamentar municipal com inserção em 

grupos de discussão sobre antiproibicionismo e drogas; um meio de comunicação eletrônica 

envolvido na mesma discussão; a secretaria de uma coordenadoria de Defensoria Pública; a 

comissão de direitos humanos de um conselho profissional; uma assessoria em saúde de outro 

conselho profissional, da área de ciências humanas; uma instituição pública de internação e 

apoio em álcool e drogas; um servidor recém aposentado que trabalhou com a questão de 

emergências psiquiátricas, em uma instituição de saúde; uma comissão de direitos humanos 

de um Poder Estadual; um meio de comunicação público especializado em divulgação de 

temas de saúde; um Delegado de Polícia aposentado; um candidato às eleições legislativas 

estaduais; uma faculdade de graduação e pós-graduação na área de ciências humanas; um 

conselho articulador de políticas de drogas no âmbito do Poder Executivo; e uma 

coordenadoria da guarda municipal com trabalho junto a populações de rua. Aquelas 

instituições que não responderam à mensagem eletrônica foram revisitadas e reforçados os 

pedidos de contato. Não foi realizada comunicação com grupos de apoio anônimos a usuários 

de drogas ou familiares, por respeito ao próprio anonimato que orienta a ação destes grupos, e 

pela possibilidade, ainda que improvável, do presente trabalho poder gerar controvérsias 

públicas. 

 

A proposta de contato institucional foi adotada como estratégia, diante da limitação 

metodológica e de prazos acadêmicos, que exigiam um número reduzido de entrevistas. Deste 

modo, a instituição, fiz crer, apontaria contatos possivelmente melhor familiarizados, 

atualizado e atuante, o que, ao meu ver, ocorreu. Uma provável limitação dessa estratégia foi 

não conhecer as opiniões de pessoas que não se encontram articuladas com instituições. Outro 

óbice é que a maioria das entrevistas foi realizada por participantes de instituições públicas. 
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Portanto, deve-se ter cautela em se tomar as opiniões dos entrevistados como de senso 

comum. 

 

Ainda que o contato pessoal prévio tivesse sido realizado, além das entrevistas 

concedidas, houve retorno, por email, da fundação de formação e da instituição pública de 

internação acima citadas, solicitando maiores esclarecimentos, que prontamente foram 

prestados, e para os quais me prontificava a reunir-me com o(s) interessado(s) e melhor 

explanar sobre o projeto de pesquisa. No caso da instituição de internação, exigiu-se a prévia 

apresentação de parte do projeto, sendo então marcada a entrevista. As instituições ou pessoas 

entrevistadas se localizam na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sendo realizadas 

privadamente, exceto uma, na qual o entrevistado preferiu realizá-la na presença de outro 

colega. 

 

As entrevistas tiveram duração variada, e no seu começo, eram reapresentados os 

objetivos do trabalho, dispondo-me a novos esclarecimentos. Após isso, pedia autorização 

para a gravação das entrevistas, sendo as mesmas registradas em áudio. Passava-se a 

entrevista utilizando-se um roteiro (Anexo B), como base semiestruturada (GIL, 2008, p. 

115), todas se iniciando por breve descrição da formação profissional e os motivos que os 

levaram ao envolvimento de trabalho, com o tema drogas. Então, as demais indagações eram 

apresentadas, acrescentando-se, ao longo da entrevista, outras que não haviam sido 

previamente estabelecidas. Em somente uma entrevista, notou-se, durante vários momentos, 

certa relutância e tensão do entrevistado, sendo por mim, quando necessário, não aprofundado 

certos tópicos. 

 

Após essa fase, eu propunha que o entrevistado informasse se teria algum 

questionamento sobre a conversa, pesquisador ou trabalho acadêmico, com o fito de verificar-

se as curiosidade, críticas ou preocupação sobre algum tema abordado. Outro motivo para 

essa indagação foi que, como a estruturação das perguntas poderia induzir a entrevista para 

áreas direcionadas, o convite a falar abertamente sobre o que julgava mais relevante sobre os 

temas, possibilitaria observar novos enfoques, que não aqueles estigmatizados pelo senso 
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comum; mas também para uma maior familiarização do pesquisador com o assunto e com os 

atores entrevistados. Nenhum deles procurou saber minha posição quanto ao tema, isto é, 

minha posição sobre encarceramento, tratamento, proibicionismo, etc., mas do porquê 

escolhê-lo.  

 

Ao final da entrevista, eu fazia um pequeno resumo do que entendera daquilo opinado, 

para verificar se não teria havido incompreensão naquilo apreendido. Então, oferecia a 

possibilidade de disponibilização dos resultados do trabalho acadêmico, solicitando, para tal, 

email no qual desejava recebê-lo. Todos se interessaram pelo retorno da pesquisa. No mesmo 

dia das entrevistas, se iniciava a digitalização das mesmas, algumas exigindo mais dias para a 

finalização. Outra questão metodológica a ser salientada é que, mesmo gravada, a entrevista 

não permite reproduzir toda a interação do entrevistador com o entrevistado, sendo certo que, 

mesmo de modo não consciente, expressões faciais e corporais, não registráveis pelo 

gravador, podem ter alterado o conteúdo das respostas, e, portanto, o curso da conversa. 

 

Sobre o marco teórico e referências bibliográficas, usei com estratégia mais comum, a 

pesquisa online no sistema de busca Google, utilizando-se sempre SciElo, como termo 

pesquisado, por ser o Scientific Electronic Library Online, reconhecido banco de trabalhos 

acadêmicos de diversas áreas do conhecimento, inclusive de livros publicados. Alguns artigos 

científicos revelados na busca e que me interessaram não faziam parte deste banco de dados. 

Neste caso optei, como regra, por utilizar produções de instituições universitárias ou órgãos 

com algum reconhecimento público, de pesquisadores com identificação de grau de mestre 

em ciências ou Doutores, já que me seria difícil uma crítica sobre a qualidade das publicações, 

de tantas áreas do saber. Outros termos foram pesquisados sozinhos ou em combinações, em 

especial: drogas ilícitas, violência, família, mídia e políticas públicas, exceto o último, em 

português e em inglês, sendo as traduções por mim realizadas. Buscas de bibliografia foram 

feitas a partir do Acesso Remoto CAFe, do sistema CAPES (Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), do Ministério da Educação e Cultura. Essa 

ferramenta mostrou alguma limitação por exigir, para início da pesquisa, a área de 

conhecimento a ser visitada. Outros portais de ciências foram pesquisados, destacando-se o da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS). Na 
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presente discussão, invocarei a minha própria memória de vida para realização de alguns 

comentários. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE O TEMA DROGAS ILÍCITAS E 

ASPECTOS CORRELATOS 

 

Neste capítulo procurará se entender como as políticas públicas são construídas, assim 

como as técnicas políticas utilizadas para constituição das mesmas, legitimadas pelo Estado e 

poderes relacionados, e que moldam comportamentos e discursos, destacando-se a adoção de 

um estado de emergência permanente para se lidar com a questão da segurança pública. 

Quanto aos ganhos monetários com o tráfico de drogas, se ressaltará a invisibilidade dos 

grandes financiadores do narcotráfico, auferidores de vultosas quantias de dinheiro; ao 

contrário do traficante da ponta, percebido socialmente como o grande inimigo da segurança 

pública. Na disputa de narrativas, se demonstrará como o discurso jurídico-legal sobre drogas 

se contrapõe ao modelo preventivo da saúde, através da seleção de quem se responsabilizará 

por responder pelas condutas consideradas como crime. À vista disso, será desenvolvida  

análise dos mecanismos que estigmatizam usuários de drogas, apontados como de maior ou 

menor risco para a sociedade, procurando-se entender como são estabelecidos os ditos 

comportamentos desviantes, através de complexos processos de interação social. Em um 

momento seguinte, a revisão teórica discorrerá sobre os efeitos das políticas proibicionistas e 

as alternativas que se apresentam à ela. Por fim, se procurará definir, de forma não extensiva, 

as características da estrutura contemporânea da família, urbana, tudo para melhor 

compreensão da análise das entrevistas que se seguirá. 

 

O consumo de drogas psicotrópicas pode ser encontrado em quase todas as culturas 

humanas e a regulamentação do seu uso obedece a injunções culturais e econômicas. Segundo 

Henrique Carneiro, as drogas são produtos da necessidades humanas (CARNEIRO, 2002, p. 

117), sendo a necessidade subjetiva do seu uso propagada sob o manto da legalidade, como o 

tabaco e o álcool, mas também clandestinamente, como no caso das drogas ilícitas (ibidem., p. 

126). As drogas determinam uma variedade de instituições ou respostas explicáveis a partir de 
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concepção do mundo em análise, sendo usadas em ritos mágicos e festividades ou, como 

ilustrado na história da embriaguez - no culto a Baco da Roma préclássica ou em los untos y 

potajes brujeriles, do século XIV ao XVII-, como crime a Deus e ao Estado, e como peste 

moral (ESCOHOTADO, 1998, p. 14). Na história contemporânea, o proibicionismo ao uso de 

algumas substâncias químicas teve, como efeito, aumentar a voracidade da especulação 

financeira neste ramo do capital e inflar o aparato policial, resultando, entre outros, na 

militarização da produção e do comércio de certas drogas e com a intromissão do aparato de 

segurança em esferas da vida cotidiana (CARNEIRO, 2002, p. 128). 

 

Na caracterização sobre o consumo moderno de drogas (doravante consideradas as 

ilícitas, exceto quando indicação em contrário), se verifica uma visão dualista, um lado 

defendendo o liberalismo em matéria de alteração da consciência; e em outro, as críticas 

morais ou o papel autoritário e/ou moral do saber médico como normalizador da sociedade 

(TORCATO, 2016, p. 22). Todavia, segmentar as relações sociais dificulta compreender que 

as mesmas são consubstanciadas. Essa operação pode ser necessária analiticamente, não 

devendo ser aplicada inadvertidamente à análise de práticas sociais concretas, porque as 

relações sociais, como aquelas de classe, gênero e raça são coextensivas e se reproduzem e se 

coproduzem mutuamente. Tais  relações formam um nó que não pode ser desatado no nível 

das práticas sociais, mas em uma perspectiva da análise sociológica (KERGOAT, 2010, p. 

94). Em um estudo sobre discriminação de raça e gênero Kimberle Crenshaw critica as 

práticas tradicional dos direitos humanos, ao se falar de categorias diferentes de pessoas 

discriminadas, quando a intersecionalidade aponta que não se lida com grupos distintos, mas 

com grupos sobrepostos (CRENSHAW, 2004, p. 9 e 10). 

 

Distintos enfoques de análise explicam como numerosos fatores dão forma e conteúdo 

aos processos de política públicas (CEJUDO, 2008, p. 1). Mais do que uma decisão racional, 

cada política pública está moldada por diversos fatores, entre eles o discurso pelas 

instituições, entorno organizacional, marco legal, condições políticas e econômicas. Em uma 

análise construtivista, o autor procura entender por que certos temas transformam-se em 

problemas públicos e entram na agenda governamental; como o discurso vinculado com um 

problema define as soluções escolhidas; como se constroem discursos para convencer e 
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legitimar as decisões; e por fim, como esses mesmos discursos afetam os processos de 

implementação e avaliação das políticas. As construções sociais não se criam e se mantêm por 

elas mesmas, tendo de haver discursos que lhes deem sentido e legitimidade, usados por 

indivíduos que promovem e defendem determinados valores por meio de argumentos, 

categorias e conceitos e que buscam a persuasão. Não basta a solidez lógica e clareza 

argumentativa, mas também os elementos persuasivos e de poder que sustentem os discursos 

frente a outros, alternativos. Para esse autor, disputas políticas são disputas por significados 

sociais, portanto dar sentido às políticas públicas significa vinculá-las ao entorno social e 

dotá-las de significado (ibidem., p. 2-4). A própria definição do problema, em si, determinará, 

em boa medida, as soluções escolhidas, e que podem ser recebidas favoravelmente ou 

desfavoravelmente. O discurso deve convencer, inclusive os atores encarregados de 

implementar as políticas públicas (ibidem., p. 7-13). 

 

As representações surgem da necessidade de se tornar o estranho, um choque para 

nossa convicção evidente, em algo familiar. Isso se processa a partir da ancoragem em alguma 

representação social existente, transferindo-se uma rede de conceitos e imagens de uma 

esfera, que servem de modelo, para outra (MOSCOVI, 1988, p. 234-235). Citando Ivana 

Markova, esses conceitos e imagens estão ligados de várias maneiras, de acordo com a 

interconexão entre as pessoas e mídia, que servem para estabilizar a comunicação 

(MARKOVA, 1 1987, apud, MOSCOVI, 1988, p. 222). Os comportamentos pareceriam, ao 

mesmo tempo, como um dado e um produto da nossa forma de representá-los (MOSCOVI, 

1988, p. 214). Erving Goffman, utilizando o termo representação para referir-se às atividades 

de um indivíduo, em um período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo 

particular de observadores e que tem sobre estes certa influência, define como fachada, um 

equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou inconscientemente empregado  

por esse indivíduo, que funciona regularmente com o fim de definir a situação para os que 

observam a representação (GOFFMAN, 2002, p. 29), assim participando na mesma. Para este 

autor, quando um ator assume papel social estabelecido, geralmente, uma determinada 

fachada já foi estabelecida para este papel (ibidem., p. 34). Segundo Moscovi, cada um de 

nós, em diferentes extensões e a partir de próprio nicho, contribui para esse conhecimento 

compartilhado que é transmitido, evolui e se espalha por meio de representações, tornando-se 
                                                           

1  MARKOVA, I. Paradigms, thought and language, Wiley, Chichester, 1987.  
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tão onipresente quanto um boato. O conhecimento, assimilado por não especialistas, é 

constantemente trocado no trabalho, no consultórios médicos, em diversos ambientes 

(MOSCOVI, 1988, p. 216). Este autor, citando o uso de drogas, acredita que as 

representações que moldam nossas relações com a sociedade são um componente da 

organização social e que, a realidade social difere na dependência se o consumo é visto e 

representado como defeito genético, sinal de desagregação familiar, tradição cultural ou uma 

substância requerida para um ritual de grupo (ibidem., p. 214).  

 

O uso e abuso das drogas têm sido tema recorrente nas discussões que envolvem 

saúde, educação, assistência social, segurança pública, justiça, entre outras áreas 

(BOLONHEIS-RAMOS; BOARINI, 2015, p. 1232). Os estudos sobre o consumo ilícito de 

drogas podem abordar múltiplos aspectos, sendo os mais comuns aqueles relacionados ao 

problema de saúde pública, à violência policial envolvida no tráfico ou no consumo, e mesmo, 

em uma linha mais liberal, à indagação sobre o direito individual ao uso de diversas drogas, 

entre outros. Como anteriormente ressaltado, esses aspectos possuem interconexões: na 

página eletrônica de um blog destinado à divulgação de ações e para que as militantes 

expressem a visão de feminismo através de posts (MMM, 2018), entre essas manifestações, 

salienta-se o problema da violência contra a mulher, relacionando à política proibicionista das 

drogas (MALHEIRO, 2016); o que ilustra como a discussão de gênero, violência e drogas 

pode estar sobreposta. Efetuada essa advertência, e intentando uma melhor compreensão do 

tema, os aspectos relacionados mais relevantes passarão a ser desenvolvidos. 

 

2.1 ESTADO E PODERES 

 

As pessoas, de uma maneira geral, veem o Estado como um garantidor do bem-estar 

da população, organizando-a. Pierre Clastres questiona a certeza de uma civilização do Estado 

como fim necessário ao destino de qualquer sociedade (CLASTRES, 1979, p. 184). Por seu 

turno, Pierre Bourdieu aceita a existência de um Estado como espaço, campo de poder, no 

qual há uma disputa para se apropriar dos metapoderes que este detém (BOURDIEU, 2014, p. 

655). Para ampliar e melhor compreender questões sobre legalidade, resgata-se que, 
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historicamente, as constituições modernas, em particular as liberais, como princípio, 

reconhecem aos cidadãos, de uma forma ou outra, uma série de direitos fundamentais e 

garantias contra os abusos cometidos pelos titulares dos órgãos do poder político (BOBBIO, 

1998, p. 258). O termo Contratualismo, que identifica teorias muito diversas, em amplo 

sentido, compreende aquelas construções teóricas políticas que entendem a origem da 

sociedade e da ordem pública com base em um acordo ou contrato que demarcaria o fim do 

estado natural e o início do estado social e político (ibidem., p. 272). 

 

John Locke frisa que o homem consente em instituir corpo político se submetendo à 

maioria e que, de outra sorte, permaneceria livre deste pacto inicial (LOCKE, 2001, p. 140). 

De forma semelhante, Benedito Espinosa conclui que um pacto não tem qualquer força senão 

em função da sua utilidade, destacando ainda que qualquer um pode agir dolosamente contra 

esse pacto, isto é, segundo o direito natural (direito supremo de natureza) de cada homem, 

exceto se tiver esperança em um bem maior ou receio de um mal maior (ESPINOSA, 2004, p. 

329). O autor aponta que, ao julgar algo como útil, é lícito ao homem, conduzido pela razão 

ou por impulso dos afetos, obtê-lo, considerando como inimigo quem o impeça de satisfazer 

seu intento (ibidem., p. 327). Outrossim, entende que: 

 

 

Inimigo, por sua vez, é aquele que vive fora da cidade, de tal modo que, nem como 
aliado, nem como súdito, reconhece o seu poder. Não é, com efeito, o ódio que faz o 
inimigo do Estado, mas sim o direito, sendo que o direito que tem a cidade sobre 
aquele que não reconhece o seu poder através de nenhum tipo de contrato é igual 
[a]o que ela possui sobre aquele que lhe causa algum dano: está, portanto, no direito 
de o obrigar, por todos os meios de que disponha, a submeter-se-lhe ou a ser seu 
aliado (ibidem., p. 334). 

 

 

Michel Foucault propôs que poder(es) é/são uma prática social expressa em um 

conjunto de relações, algumas essenciais para a manutenção do próprio Estado, mas que 

molda nossos comportamentos, atitudes e discursos; encontrando-se pulverizado(s). Em “Os 

Recursos para o Bom Adestramento”, o autor relata que a função do poder, disciplinar, é o de 

adestrar, de fabricar indivíduos (FOUCAULT, 1999, p. 195), através de instrumentos como a 

vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame. A primeira opera o adestramento, 
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no qual a hierarquia integra o interior à economia (ibidem., p. 200), mas de uma forma em que 

todo o aparelho produza poder. A sanção normalizadora ocupa o espaço que a penalidade da 

justiça não alcança, uma infrapenalidade punindo as mínimas digressões para reduzir os 

desvios (ibidem., p. 203), mas exaltando aquilo que considera positivo. Assim, castiga-se e 

recompensa-se com o intento de alcançar uma conformidade. O exame combina ambas as 

técnicas e permite quantificar, classificar e punir; assim como controlar a produção de saber 

(ibidem., p. 209): é uma técnica no qual o poder não emite sinais de poderio aos súditos, mas 

capta-os num mecanismo de objetivação (ibidem., p. 211). O indivíduo passa a ser constituído 

como efeito e objeto do poder (ibidem., p. 216). 

 

Neste contexto, Foucault não nega a dominação de uns sobre os outros, legitimada 

pelo discurso jurídico, mas procura melhor compreender as relações de poder que constituem 

o corpo social, poder que nos submete à produção de verdade e que é exercido nas 

extremidades (FOUCAULT, 2002, p. 28-32). Segundo Sérgio Adorno, o autor desloca o olhar 

do centro para a periferia, dando ouvidos a vozes dissonantes (ADORNO, 2012, p. 114). 

Michel Foucault entende que o poder não é apossado por um indivíduo mas que circula e é 

exercido em rede (FOUCAULT, 2002, p. 35). Nas palavras deste filósofo: 

 

 

Não é a dominação global que se pluraliza e repercute até em baixo. Creio que é 
preciso examinar o modo como, nos níveis mais baixos, os fenômenos, as técnicas, 
os procedimentos de poder atuam (ibidem., p. 36).  

 

 

Este poder, baseado no controle conhecimento/poder, é possível também pelo 

aparecimento de profissionais da disciplina, da normalidade e da sujeição, enquadrados em 

um dito cientificismo, apoiado por um aparelho judiciário (FOUCAULT, 1999, p. 323); 

justiça, não inquisitória, mas examinatória; e poder na modalidade de uma política do corpo, 

uma certa maneira de tornar dócil e útil a acumulação dos homens (ibidem., p. 331). 
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Na micropolítica, uma forma de participação que merece ser citada é aquela de mini-

publics, na qual um grupo, pequeno o bastante para ser genuinamente deliberativo, e 

representativo suficiente, para ser genuinamente democrático (GOODIN; DRYZEK, 2006, p. 

220) se organiza e efetivamente participa da formulação das políticas públicas. Descrevendo 

diversas experiências, esses pesquisadores chamam a atenção para possibilidade de cooptação 

de grupos oponentes por mecanismos governamentais consultivos, deslegitimando-os, ao 

participar do próprio projeto de legitimação das políticas (ibidem., p. 237). Ainda que a ideia 

de mini-publics seja complexa, o problema aqui é trazido com a intenção de indagar a 

participação de diversos grupos antiproibicionistas, em fóruns e discussões sobre políticas 

governamentais; e a legitimidade, e possibilidade de deslegitimação, das suas 

representatividades. 

 

Giorgio Agamben, citando Foucault (FOUCAULT,2 1994 apud AGAMBEN, 2007, p. 

13), analisa os modos pelo qual o poder penetra no próprio corpo de seus sujeitos e em suas 

formas de vida (biopolítica), propondo que esta análise aponta para o estudo das técnicas 

políticas, mas também das tecnologias do Eu, através das quais se realiza um processo de 

subjetivação, no qual o indivíduo é vinculado à própria identidade e consciência e, 

conjuntamente a um poder de controle externo. David Hume, descrevendo a mente humana, 

propõe que as ideias são cópias ou imagens das impressões, e que ideias complexas podem ser 

formadas indiretamente, da união de ideias simples (HUME, 1896, p. 7-13). A relação de 

causa e efeito é basicamente possível pela repetição da experiência (percepção) o que nos leva 

a inferir que eventos têm relação entre si (ibidem., p. 52 e 72). O problema da repetição é o 

consequente desenvolvimento e fixação de hábitos ou costume (ibidem., p. 60), o que nos 

levaria a uma certa segurança de como as coisas acontecem. Não haveria garantias lógicas que 

eventos se comportarão da mesma maneira que no passado (BOUCHARDET, 2006, p. 32). 

Uma tecnologia que impeça o Eu de experimentar, de realizar novas inferências, é importante 

para o controle realizado pela biopolítica. Sérgio Costa salienta que, na contemporaneidade, 

não se conformam coletivos orgânicos de indivíduos associados voluntariamente por vínculos 

essenciais comuns, porém por comunidades construídas através da ação política (e bélica), 

mas também por meio da narrativa capaz de produzir, no plano discursivo, a identidade 

comum (COSTA, 2001, p. 143). 

                                                           

2
 FOUCAULT, M. Dits et ecrits. Paris, 1994. v. III e v. IV. 
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Giorgio Agamben, estudando às técnicas políticas e o estado de exceção como 

paradigma de governo, observa que, no totalitarismo moderno, a adoção de um estado de 

emergência (necessidade) permanente, mesmo que não declarado no sentido técnico, é prática 

essencial dos Estados contemporâneos, mesmo os democráticos (AGAMBEN, 2004, p. 13). 

Em um estado de exceção, em certos casos, ocorre a suspensão da norma, porém a zona de 

anomia instaurada não é ou não pretende ser destituída de relação com a ordem jurídica 

(ibidem., p. 39). Paulo Eduardo Arantes, ao analisar os problemas resultantes da Lei de 

Anistia brasileira de 1978, postula que a ditadura militar de 1964 criou e manteve um estado 

de emergência permanente, no qual: 

 

 

O imperativo gestionário da segurança abriga hoje uma tipologia indefinidamente 
elástica de urgências pedindo intervenções ditas “cirúrgicas” regidas pela lógica do 
excesso – na base de tais providências encontraremos sempre alguma desproporção 
da ordem do incomensurável (ARANTES, 2010, p. 255). 

 

 

Neste ambiente de riscos extremos, toda declaração de guerra, mesmo metafórica, 

tende a perpetuar o inimigo, justificando a necessidade de plenos poderes renovados, os quais, 

detendo o monopólio da tributação, organizam o território de modo que o excedente gerado na 

sua base econômica real corra atrás das taxas de proteção securitárias estipuladas pelas 

organizações coercitivas de turno (ibidem., p. 277). Ao fabricarem o temor da guerra 

(ameaça) externa, governos cobram o preço pela proteção, chamando de anarquistas ou 

subversivos aqueles que reclamam deste preço (TILLY, 1985, p. 171). Nils Christie 

(CHRISTIE, 1998, p. 61) observa, inclusive, que nos os países industrializados, a guerra 

contra as drogas reforçou concretamente o controle do Estado sobre as classes consideradas 

como potencialmente perigosas. Nilo Batista conclui que a política criminal elegeu a própria 

guerra, como método, assumindo paulatinamente, a política contra as drogas, um modelo 

sanitário, vigente de 1914 a 1964; mas evoluindo para um modelo bélico, sob a doutrina da 

segurança nacional, inclusive com uma produção jurídico-penal daquela conjuntura, que 

absorveu a ideia de contato de jovens com droga como estratégia do bloco comunista para 

erodir as bases morais da civilização ocidental (BATISTA, 1998, p. 78-87). 
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Em uma sociedade fundada sobre o princípio de igualdade durante a vida, e na 

insatisfação por se descobrir que isso é conversa fiada, são necessárias outras formas de 

controle, destacando-se a dificuldade de se controlar aqueles que muito possuem e, assim têm 

muito poder; e aqueles que nada têm, logo pouco a perder (CHRISTIE, 1998, p. 56). Com o 

crescimento do desemprego e quase inutilidade da ação policial, a guerra contra as drogas 

surgiu e criou possibilidades alternativas de controle das classes perigosas (ibidem., p. 58-59). 

Uma das justificativas para essa guerra é entender que, quando a pobreza é explicada pelas 

drogas, desnecessárias maiores discussões sobre os fracassos das medidas de bem-estar social. 

Citando Gusfield, as drogas não são desafiadoras, porém seu estilo de vida (dos usuários) é 

ofensivo, condenando-se o hedonismo, justificando-se os defeitos da sociedade, como 

também, encarcerando-se uma grande parcela de população não-produtiva (GUSFIELD,3 

1963 apud CHRISTIE, 1998, p. 61). Essa guerra abriu caminho para a guerra contra aqueles 

vistos como menos úteis e potencialmente perigosos, ora vistos com tubarões das drogas e 

encarcerados por períodos excepcionalmente longos mesmo se tiverem vendido mínimas 

quantidade de droga; ora como pobres desajustados merecedores de tratamentos de forma 

coercitiva (CHRISTIE, 1998, p. 65-66). 

 

No segundo governo do presidente norte-americano Richard Nixon, em 1972, em 

resposta ao avanço da mobilização da população negra e às reivindicações populares que se 

seguiram, a batalha contra o crime serviu de álibi para frustrar a demanda por uma expansão 

do Estado social, fundindo-se em um mesmo discurso, assistência pública, imoralidade e 

criminalidade: os pobre iriam ao crime, pois a ajuda do Estado mantém-nos ociosos e no 

vício, tornando-os viciados do bem-estar (WACQUANT, 2009, p. 5). Durante a presidência 

de Ronald Reagan, o encarceramento confirmou seu papel como o remédio para todos os 

propósitos, respondendo ao aumento da insegurança social e à cadeia de patologias urbanas 

associadas a ele (ibidem., p. 152). Em outro trabalho acadêmico, Loïc Wacquant registra a 

necessidade acadêmica e política de se romper com esse círculo de crime e castigo para se 

discutir encarceramento, nesse modelo de governo de insegurança social (ibidem., p. 137), 

                                                           

3 GUSFIELD, Joseph R. Symbolic Cruzade Status Politics and the American Temperance 

Moviment, EUA, 1963.  
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inclusive criticando-se o trabalho social como complemento funcional dessa política, mas 

também o papel teatralizado da mídia (ibidem., p. 142-145). 

 

Questão merecedora de poucos comentários é o volume de dinheiro envolvido nas 

atividades ilícitas com drogas. Os ocupantes da ponta final do comércio de drogas proibidas 

ficam somente com parte ínfima dos lucros do negócio. O capital movimentado diariamente, 

de aproximadamente um bilhão de dólares, permanece nas mãos de grandes cartéis 

internacionais, que se mesclam com instituições legais, como o sistema financeiro. O sistema 

repressivo realiza uma intervenção no mercado, retirando os varejistas da competitividade no 

comércio ilegal, aumentando a corrupção periférica e concentrando os lucros junto às 

atividades legais de grandes grupos econômicos e financeiros, responsáveis pela lavagem do 

dinheiro (D’ELIA FILHO, 2017, p. 23-25). No entendimento de José Arbex Júnior e Claudio 

Julio Tognolli, a ação de tais máfias foi estimulada pela era neoliberal, com a 

desregulamentação das transações econômicas e financeiras que, combinadas com a facilidade 

de deslocamentos digitais de capitais, e operando em paraísos fiscais, potencializaram as 

atividades de organizações de fachada de lavagem de dinheiro (ARBEX JR.; TOGNOLLI,  

1996, p. 33). Em entrevista a uma revista, o primeiro autor destaca que:  

 

 

Uma dessas ocasiões aconteceu em abril de 1991, quando o banqueiro saudita Gaith 
Pharaon, à época um dos quinze homens mais ricos do mundo, declarou, em Buenos 
Aires, que todos os grandes bancos lavam narcodólares, incluindo instituições como 
o First Bank of Boston e o Crédit Suisse. Pharaon se ressentia do fato de que apenas 
o seu Bank of Credit and Commerce International (que seria o estopim de um grande 
escândalo financeiro, em 1992) fosse citado com freqüência por suas vinculações 
com o tráfico (ARBEX JR., 2004). 

 

 

Uma das faces do aparato de segurança relacionada às drogas se manifesta quando 

observamos a taxa de encarceramento no Brasil, que aproximadamente triplicou em 16 anos, 

com a porcentagem de presos por delitos vinculados às drogas, entre todos os encarcerados, 

passando de 13%, em 2005, para 27%, em 2013 (CAMPOS; ALVAREZ, 2017, p. 52), apesar 

da entrada em vigor da Lei n. 11.343/06. Para esses autores, tal dispositivo legal eliminou o 

emprego de pena prisão para usuários, sem descriminalizar o uso, o que resultou no aumento 
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da incriminação de traficantes, concomitante à redução da caracterização de usuários como 

criminosos (ibidem., p. 47). Entretanto, como a definição do que seja usuário dessa drogas 

ilícitas é ambíguo, levando em conta o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as 

circunstâncias sociais e pessoais, assim como a conduta e antecedentes do agente; pessoas 

com pequenas quantidades de drogas foram incriminadas como traficantes mas não 

encaminhadas ao sistema de saúde (ibidem., p. 56). Estes autores concluem que o sistema de 

justiça criminal brasileiro rejeita a parte médico-preventiva do dispositivo legal, privilegiando 

a pena de prisão (ibidem., p. 66). 

 

Para Orlando Zaconne, na questão sobre as drogas, tal como na persecução dos demais 

comportamentos delitivos, o sistema penal realiza um duplo processo seletivo ao apontar as 

pessoas que responderão pelas condutas consideradas como crime e definidas pela lei 

(D’ELIA FILHO, 2017, p. 13), em especial pela decisão da polícia, do que será investigado, o 

que acaba por controlar o poder Judiciário, que trabalha, nesses casos, com o material 

oferecido pela força policial (THOMPSON, 2007, p. 87). Por entender sobre dever agir 

visando bem-estar social, suavizando a interpretação dos preceitos legais e regulamentares; 

mas também, por economia de trabalho e gastos diante de delegacias policiais assoberbadas, 

diversos crimes, mesmo quando relatados, não são registrados. Neste julgamento, não 

previsto nos quadros legais, o episódio e o autor são encarados segundo a subjetividade do 

julgador que os avaliará por meio de critérios de valoração preconceituosos e comprometidos 

(ibidem., p. 8-9). Assim, crimes idênticos podem ser tipificados de maneira diferente 

(CORREA; RANGEL, 2012), na dependência da origem do suspeito (ELIAS; SCOTSON, 

2000, p. 9), isto é, classificados com menor ou maior potencial, diferenciando-se a dimensão 

simbólica entre os mesmos. 

 

2.2 A ESTIGMATIZAÇÃO DE USUÁRIOS DE DROGAS 

 

A verificação dos aspectos relacionados à estigmatização dos consumidores de drogas 

permite melhor compreensão dos motivos desses indivíduos não possuírem uma aceitação 

social plena. Goffman, expondo sobre o fenômeno da estigmatização, menciona que a 
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sociedade estabelece meios de categorizar as pessoas; e os ambientes sociais, as categorias de 

pessoas que se têm probabilidade de encontrarmos neles. Para o autor, o caráter que 

imputamos a um estranho se fundamenta mais em uma identidade social virtual (um 

retrospecto em potencial), do que naquela que a pessoa efetivamente possui (sua identidade 

social real). Em um contato inicial com um estranho, podem surgir evidências de atributos 

pertencentes a uma categoria não desejada, gerando um sentimento hostil, assumido em 

consequência desta generalização prévia. Um indivíduo pode dispor de um traço que imponha 

a atenção e afaste aqueles que ele encontra, até dificultando a possibilidade de atenção para 

outros atributos seus, e assim apresentando uma característica diferente da que havíamos 

previsto. O estigma será aqui definido como um atributo depreciativo  e entendido como um 

tipo especial de relação entre atributo e estereótipo. Algumas vezes reclassificamos os 

atributos indesejáveis, que são incongruentes com o estereótipo criado para um determinado 

indivíduo, em outra categoria socialmente prevista (GOFFMAN, 1988, p. 5-7). Os estigmas 

decorrentes de culpa de caráter individual, percebidas como vontade fraca, como, por 

exemplo, o vício, nos leva a acreditar que: 

 

 

...alguém com um estigma não seja completamente humano. Com base nisso, 
fazemos vários tipos de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas 
vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida: Construímos uma teoria do 
estigma; uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que 
ela representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras 
diferenças, tais como as de classe social. Utilizamos termos específicos de estigma 
como aleijado, bastardo, retardado, em nosso discurso diário como fonte de metáfora 
e representação, de maneira característica, sem pensar no seu significado original 
(ibidem., p. 8). 

 

 

Na criminologia crítica, a criminalidade revela-se como um status atribuído a certos 

indivíduos através da seleção dos ativos protegidos criminalmente e comportamento ofensivo 

a esses ativos. Então, se selecionam os indivíduos estigmatizados, que as infrações de normas 

penais sancionadas estabelecem (BARATTA, 1982, p. 740). Portanto, o desvio acaba não 

sendo as qualidades do ato de quem o cometeu, mas consequência da aplicação de regras e 

sanções ao dito infrator, sendo o desviante alguém rotulado com sucesso, como tal, mesmo 

que, de fato, não tenha infringido uma regra (BECKER, 2008, p. 22). A regra deve ser 

aplicada a pessoas particulares antes que a classe abstrata dos outsiders, criada pela regra, se 
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veja povoada, devendo os infratores serem notados como diferentes e estigmatizados por sua 

não-conformidade. Esta tarefa de diferenciação e estigmatização é atribuída a impositores 

profissionais que acabam criando desviantes particulares, que a sociedade passa a ver como 

outsiders (ibidem., p. 167). 

 

A tese de que ser criminoso seja qualidade da pessoa que apresenta estigmas 

determinantes da criminalidade é ver o crime no criminoso, por ser ele sobretudo um sintoma 

revelador da personalidade antissocial do autor ao qual deve-se dirigir adequada defesa social. 

Tal fundamento faz parte de uma Criminologia positivista, que vê a criminalidade como 

realidade ontológica (ANDRADE, 1995, p. 25-26). Desta ciência surgiu um paradigma 

alternativo, qual seja, o da reação social, que articulado com o conceito de conduta desviante, 

define labelling approach, para o qual: 

 

 

...o desvio e a criminalidade não [é] uma qualidade intrínseca da conduta ou uma 
entidade ontológica preconstituída à reação social e penal, mas uma qualidade 
(etiqueta) atribuída a determinados sujeitos através de complexos processos de 
interação social; isto é, de processos formais e informais de definição e seleção 
(ibidem., p. 27). 

 

 

Michell Mise aponta que a incriminação se antecipa à criminação e à criminalização 

de forma extralegal, ao se passar da acusação à incriminação, sem que nenhum evento tenha 

sido interpretado como crime. Essa ocorrência, no Brasil, é generalizada, buscando-se o 

sujeito de um crime que ainda não aconteceu; ou ainda, se o crime já aconteceu e esse sujeito 

já foi incriminado antes, por outro crime, este se torna um sujeito dito propenso a crimes. Se 

suas características sociais podem ser generalizadas a outros sujeitos como ele, cria-se um 

tipo social estigmatizado (MISSE, 2008, p. 380): 

 

 

...o nosso criminoso já perdera sua liberdade antes de cometer o crime e, ao cometê-
lo, procura resgatá-la, atualizando-a no crime, identificando-se com ele, tornando-se 
seu sujeito potencial a ponto de, no limite, reconhecer-se em sua superioridade 
moral (ibidem., p. 380-381).  
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Parte da produção de informações sobre drogas, mesmo em artigos científicos, é 

repleta de preconceitos morais, dados falsos e sensacionalismo, assim contribuindo para 

associar a droga ao desconhecido, proibido e, em especial, ao temido, permitindo a difusão e 

concretização do terror. As drogas passam a ser responsável por todos os males, servindo 

como bode expiatório por excelência. A própria definição genérica do que sejam drogas 

possibilita incluir diversas substâncias, cuja característica em comum mais marcante é o fato 

de que são proibidas (OLMO, 1990, p. 21-22). Assim, agrupá-las nesta única característica 

permite incluir, no mesmo discurso, as características do ator envolvido, que se converterá 

como que a expressão concreta e tangível do terror. A polarização entre bem e mal possibilita 

o desenvolvimento de novas formas de controle social, que ocultam questões mais complexas 

e preocupantes. Os meios de comunicação demonizam o problema escondendo sua essência, 

criando pânico moral sobre determinados tipos de conduta. Ainda, a formulação de 

estereótipos médicos (como aquele que vê a droga como “praga”), culturais (por exemplo, a 

associação do “drogado” que geralmente é “jovem”) e expressões do controle social informal 

legitimam o próprio controle formal, isto é a normatividade jurídica (ibidem., p. 23-24). 

 

Gilberto Velho, estudando o problema de desviantes, identifica que, no senso comum, 

o desvio é remetido a uma perspectiva de patologia, perspectiva divulgada e enfatizada por 

órgãos de comunicação. O indivíduo desviante tem sido encarado como que apresentando 

características de comportamento ditos anormais, logo o mal localizado no indivíduo passível 

de diagnóstico e tratamento, em termos psicologizantes (VELHO, 2003, p. 11-12). Um dos 

problemas advindos disso é que permanece vigorosa a ideia de que uma sociedade ou cultura 

estabelecem um modelo rígido para seus membros, e que tal fenômeno seja essencial para a 

continuidade da vida social (ibidem., 2003, p. 17), o que leva, pela visão estática e pouco 

complexa da vida social, ao conceito de desadaptado. Ao contrário, completa este autor, a 

leitura diferente de um código sociocultural não vem indicar apenas a existência de desvios, 

mas o caráter multifacetado, dinâmico e até ambíguo da vida cultural (ibidem., 2003, p. 21). 

Sobre os significados do desvio, ressaltados por Gilberto Velho, as pessoas podem enfatizar 

determinados símbolos que o permitam diferenciar-se do restante da sociedade, através, por 

exemplo, da linguagem, gestos, vestiários, e criando um campo de comunicação que agiria 
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como um definidor do grupo, uma consciência de identidade nascida inclusive da própria 

acusação de desvio (VELHO, 1998, p. 16). O desvio pode significar mérito (ibidem., p. 160) e 

esta diferenciação não significa, para os integrantes, ver o mundo (a cultura dominante) sem 

significado, porém ver significados diferentes do que é captado por ditos indivíduos ajustados 

(ibidem., p. 18). Isso nos obriga a entender esse grupo, não como autocontido, mas inserido 

em uma sociedade complexa e estratificada (ibidem., p. 61). Haydee Caruso, no artigo “A 

ordem e a desordem de ontem e de hoje: Notas etnográficas sobre a polícia na Lapa carioca” 

reconhecia aquele cenário como local de disputas físicas e simbólicas, fértil para a construção 

de identidades e alteridades (CARUSO, 2010, p. 67), lugar de exercício de diferenças, mas 

ponto de encontro, num permanente circuito de construção de identidades, redes e formas de 

pertencimento (ibidem., p. 72). 

 

Embora o uso de drogas possa ser estigmatizante para uma cultura dominante, estas 

podem ser manipuladas como símbolos de prestígio e como forma de marcar distâncias, em 

termos de relacionamento, entre grupos e extratos sociais. Assim, maneiras de consumi-las, 

contexto social adequados e o tipo de rituais adotado vão marcar essas fronteiras, sendo o 

comportamento desviante fundamental para a hierarquização (VELHO, 1998, p. 205). Pierre 

Bourdieu, falando sobre moda, destaca que a dialética da divulgação e da distinção dá conta 

do funcionamento dos sistemas e das mudanças que o caracterizam, e que o estilo deve mudar 

quando já foi totalmente divulgado, em uma busca pela própria distinção, procurando-se 

rejeitar certos tipos de consumo e práticas considerados muito comuns. À medida que se 

atenuam as diferenças objetivas, econômicas ou de status, a renovação incessante de 

procedimentos expressivos que caracteriza o esnobismo se impõe cada vez mais, nas diversas 

esferas e grupos (BOURDIEU, 2007, p. 20). Em um estudo envolvendo o consumo de drogas 

em extratos superiores da classe média, Gilberto Velho observa que, mesmo dentro de grupo 

de usuários de drogas, o dito tóxico marca fronteiras de forma nítida, mas com escalas de 

valores diferentes, e em alguns momentos, altamente conflitantes (VELHO, 1998, p. 13). 

Dentro do grupo, o uso excessivo sofria um controle social interno (ibidem., p. 208). Neste 

estudo, realizado na cidade do Rio de Janeiro, o autor observa, sobre o uso de maconha, que, 

por ser atividade considerada perigosa, fumar juntos reforçava o laço de solidariedade, 

servindo também para demarcar as fronteiras entre quem fumava ou aceitava a maconha, e 

quem a rejeitava (ibidem., p. 69). Os integrantes desse grupo valorizavam não se aborrecer ou 
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importunar os outros integrantes com suas angústias e necessidades. Isso levava a que muitos 

evitassem o uso de cocaína, por entender que ela representava uma ameaça aos itens 

altamente valorizados do grupo (ibidem., p. 72). Seu uso irregular era aceito, todavia se 

realizado de modo intenso e cotidiano, pareceria como desvio, manipulando-se, assim, para 

aqueles considerados desviantes no grupo, categorias da própria cultura dominante como 

louco, doente e até viciado (ibidem., p. 92-94). Maurício Fiore afirma que a alteração 

sistemática da consciência por meio de substâncias é realizada em contextos sociais 

específicos, repletos de valores, regras e sentidos, incitando e estabelecendo parâmetros; e que 

controles e freios sociais são acionados quanto aos efeitos desordenadores das drogas, 

inclusive com aplicação de sanções (FIORE, 2012, p. 18). 

 

Sobre o grupo de jovens consumidores etinografado por Gilberto Velho, ao contrário 

do expresso nos meios de comunicação, não existia uma unidade nesses segmentos que 

utilizavam drogas (VELHO, 1998, p. 172). A escolha do caminho desviante, segundo padrões 

das suas famílias, não significava romper com suas origens, mas se mantinha desconfiança 

nos valores das gerações anteriores (ibidem., p. 181). Por pertencerem a famílias com certo 

prestígio social, os mesmos não sofriam, até certo ponto, ações mais agressivas da polícia 

(ibidem., p. 164). Um fato descrito sobre esses jovens era a inquietação, quanto à repressão, 

da presença de grupos consumidores destoantes ou de pessoas do grupo fazendo consumo das 

drogas de maneira não sutil ibidem., p. 171), mesmo em locais onde haveria certa 

permissividade ao consumo de drogas (ibidem., p. 181). Lenin Pires, em seu artigo “Deus 

Ajuda a Quem Cedo Madruga? Trabalho, Informalidade e Direitos Civis nos Trens da Central 

do Brasil”, ao analisar os camelôs iniciantes, que denominou de novatos, reconheceu que 

estes iniciantes percebiam que existia uma regra a ser seguida por eles em relação aos outros 

camelôs e com a guarda local. A não observância das mesma poderia colocar em risco um 

sistema de acordos, também sustentados por uma sofisticada etiqueta local (PIRES, 2006, p. 

201).  

 

Mister frisar que rotular grupos, talvez signifique reforçar fronteira que indiquem com 

melhor precisão aqueles que deverão ou não ser incomodados pela presença repressora. O 

estudo citado, com jovens de classe média e drogas, foi realizado durante o período de 
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extrema repressão do regime militar brasileiro e Gilberto Velho observou que o terror e 

insegurança criado por experiência traumatizantes vividas por pessoas conhecidas, entre 

outros, levou o grupo a um afastamento dos assuntos ligados à política. Pessoas que 

verbalizavam suas preocupações com esse tipo de problemas eram evitadas, havendo uma 

rejeição das atividades de esquerda, à medida que passa a ser responsabilizada pela violência 

da repressão, atingindo pessoas que não estariam envolvidas com as ações contra o regime 

(VELHO, 1998, p. 105-106). O uso crescente de drogas, pelo grupo, tinha paralelo com a 

diminuição do interesse e participação políticos, recuo que não significava uma posição de 

total conformismo com normas e regras dominantes, já que a repressão sobre o consumo 

ilegal era consciente a todos (ibidem., p. 107). 

 

2.3 O PARADIGMA PROIBICIONISTA E AS ALTERNATIVAS. 

 

O crescimento das populações encarceradas, mas com taxas bastantes diferentes entre 

países semelhantes, e em períodos diferentes em um mesmo país; e a crença em uma guerra 

como motriz de uma indústria de controle do crime levaram o autor Nils Christie a propor que 

o tamanho da população carcerária é uma questão normativa, exigindo-se uma discussão 

sobre os limites de crescimento formal de controle do crime, inclusive para se evitar que 

modernos sistemas de controle do crime se transformem em Gulags do tipo ocidental, 

afastando da vida social um segmento de potenciais causadores de problemas (CHRISTIE, 

1998, p. 2-3). Para esse autor, o crime não existe, mas é criado, existindo primeiramente atos 

que se seguem a um longo processo de atribuição de significados, e tendo a distância social, 

importância particular ao reduzir as resistências em se identificar atos como crimes e pessoas 

criminosas (ibidem., 1998, p. 13): 

 

 

A fúria e a ansiedade - provocadas por atos que também poderiam ser facilmente 
considerados crimes naturais nas sociedades modernas - se tornam a força motriz da 
luta contra todas as espécies de atos deploráveis. Esta nova situação, que 
compreende uma oferta ilimitada de atos que podem ser definidos como crimes, cria 
também possibilidades ilimitadas de travar uma guerra contra todas as espécies de 
atos indesejáveis” (ibidem., p. 14). 
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Uma infinidade de atos, que podem ser definidos como crime, aponta para se 

interpretar número de presos como produto final de influências como tipo de estrutura social, 

distância social, revoluções ou distúrbios políticos, o tipo de sistema legal, o interesse 

econômico e o nível industrial (ibidem., p. 16). Tal controle envolve, até, interesses em 

construção e administração de presídios. A Convenção Única sobre Entorpecentes da 

Organização das Nações Unidas, de 1961, sedimentou o paradigma proibicionista em seu 

atual formato, com os países signatários assumindo o compromisso de lutar contra o flagelo 

das drogas e punir produtores, vendedores e consumidores, e estabelecendo limites arbitrários 

para o uso de drogas legais/ilegais. Contudo, segundo Maurício Fiore, o empreendimento 

proibicionista não deve ser explicado por uma única motivação histórica, mas se dando em 

uma conjunção de fatores, que incluem: 

 

 

A radicalização política do puritanismo norte-americano, o interesse da nascente 
indústria médico-farmacêutica pela monopolização da produção de drogas, os novos 
conflitos geopolíticos do século XX e o clamor das elites assustadas com a 
desordem urbana” (FIORE, 2012, p. 9). 

 

 

Para este autor, o paradigma proibicionista tem como premissa que o uso de algumas 

drogas é prescindível e intrinsecamente danoso, logo deve ser proibido e - legitimada por isso-

, que o Estado deve punir produtores, vendedores e consumidores (ibidem., p. 10). Esta tutela 

do Estado se justificaria, segundo seus defensores, já que uma vez dependentes, os indivíduos 

perderiam sua capacidade de livre escolha, presos à compulsão. Todavia, a questionável 

incapacidade de julgamento, em si, não justificaria a supressão do direito de escolha de outros 

indivíduos (ibidem., p. 12). Além disso, uma fenômeno tão complexo não será contido por um 

marco regulatório tão simplório e que permitiu a potencialização de um mercado criminoso 

sem regulação, explorador do trabalho, corruptor de agentes públicos e extremamente 

violento, porque ilegal e decorrente de contextos que acentuam a desigualdade internacional e 

intranacional (ibidem., p. 14). Assim, consumidores de drogas permanecem próximos ao 

crime, entre a sedução e o estigma, envoltos em um debate pautado pelo pânico moral, em um 
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formato belicista, sem possibilidade de realização de autocuidado e fortalecimento de laços 

sociais (ibidem., 2012, p. 16-18). 

 

Como alternativa e diante do anacronismo do encarceramento, modernizou-se a 

premissa proibicionista, na qual o usuário deveria ser tratado, pelo Estado e contra a sua 

vontade, sem se questionar o limite do Estado sobre a vontade individual (ibidem., p. 16-18). 

Se tomada a posição de que a privação de liberdade não é solução para os usuários de drogas, 

a descriminalização merece algumas reflexões. Inicialmente, o Estado não deve ser afastado 

das discussões, mas rediscutir seu papel de atuação eficiência e dentro de limites 

democráticos, construindo-se legislações e políticas públicas justas, e que promovam práticas 

menos nocivas que atendam aos problemas que o consumo de drogas inexoravelmente 

causará (ibidem., p. 18). Da experiência internacional, sem que isso signifique uma 

transposição sem críticas da mesma ao contexto nacional, são importantes as medidas de 

controle e desestímulo, mas também a garantia de um ambiente em que a busca à droga no 

tráfico seja desestimulada e com a presença de profissionais qualificados para decidirem a 

necessidade de tratamento (ibidem., p. 19). A descriminalização deveria também levar em 

conta o tipo de drogas, que exigiriam modelos mais complexos, como o uso de cocaína, mas 

também atentando para a omissão sobre outras drogas lícitas (ibidem., p. 20). 

 

No campo da saúde pública e assistência social, verifica-se uma disputa entre os 

paradigmas asilares, psicossociais e de redução de danos. No primeiro, com ênfase no caráter 

orgânico, o indivíduo ocupa lugar passivo em seu tratamento, justificando-se seu isolamento 

do meio familiar e social mais amplo. O paradigma psicossocial considera o problema para 

além da noção de doença, entendendo o sujeito do processo do adoecimento e seus 

determinantes econômicos, sociais e políticos. O de redução de danos, ligado ao segundo, não 

visa à supressão sintomática e a necessária abstinência, mas sim à redução de riscos e danos 

(TEIXEIRA et al., 2017, p. 1456). 

 

Em uma revisão de 59 artigos nacionais, a respeito do crack, todos do campo da 

Saúde, exceto um do campo das Ciências Sociais (MOREIRA et al., 2015, p. 1049), os 
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autores procuraram, entre outros, identificar e comentar os debates em torno da questão desta 

droga, sendo evidenciada a importante lacuna na produção nacional de áreas do conhecimento 

como sociologia e antropologia, apesar do tema lidar com violência, população de rua, 

descriminalização das drogas e juventude. Esta situação poderia, segundo o artigo, influenciar 

os tomadores de decisão a trabalharem com uma abordagem setorial em detrimento de outra, 

intersetorial (ibidem., p. 1058). Nesta revisão, chamou à atenção o pequeno número de artigos 

que propunham o estudo das políticas públicas que lidam com o crack, sendo dedicadas suas 

produções a outros temas como relações sociais e perfil epidemiológico. Outra conclusão 

apontada foi da necessidade de que as políticas públicas sejam mais efetivas na geração de 

expectativas de vida e de futuros (ibidem., p. 1059).  

 

Em outra revisão integrativa envolvendo uma análise sobre 33 teses e dissertações de 

mestrado, também sobre crack (RODRIGUES et al., 2012, p. 1249), encontrou-se 10 

categorias temáticas, quais sejam, as alterações orgânicas; tráfico de drogas e consumo de 

crack; HIV/Aids; tuberculose; família de usuários; modelos e estratégias de tratamento; 

prostituição, violência e contravenção; mortalidade de usuários, reincidência no uso da droga; 

e motivações para o uso do crack. A análise conclui pela pequena pesquisa sobre o tema, em 

sua maioria relacionados à assistência, tratamento e recuperação, mas não promoção da saúde 

ou prevenção do agravo, paradigma insuficiente para responder a fenômenos que envolvem 

aspectos históricos, sociais, ambientais, econômicos e culturais (ibidem., p. 1255-1256). 

 

A tendência a homogeneização social e cultural dos usuários de drogas pode mascarar 

a necessidade de ampliar o leque de atividades assistenciais de cunho preventivo, educativo e 

de tratamento com vistas a contemplar os distintos grupos de usuários (OLIVEIRA; 

NASCIMENTO; PAIVA, 2007, p. 695). A intersecionalidade também é importante: a taxa de 

consumo, o tipo da droga, a idade, taxas de mortalidade e comorbidade são diferentes, 

considerando, por exemplo, o gênero. O consumo de crack por mulheres, especialmente as 

dedicadas ao trabalho com o sexo, superava, as taxas apresentadas pelos homens. Usuárias 

adolescentes também superavam a taxa de consumo masculino em certos países. Ainda, 

mulheres jovens, além do álcool, fazem uso de outras drogas como maconha, crack e cocaína, 

mais que as mulheres adultas e idosas, essas maiores usuárias de tranquilizantes. Até as 
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formas de aquisição entre mulheres podem estar referidas aos papéis culturalmente atribuídos 

às mulheres (ibidem., p. 697).  

 

Em outro estudo, sobre mulheres encarceradas e fatores associados a drogas e crime 

(FERNANDA LOPES; DE MELO; DE LIMA ARGIMON, 2010, p. 128), destacou-se a 

associação entre usuárias de drogas encarceradas e o contato prévio (quando em liberdade) 

com o ambiente prisional, como em visitas a familiares ou amigos, não sendo observada a 

associação de uso de drogas entre as encarceradas, quando em liberdade, e presença de 

familiares que cumpriam ou já tivessem cumprido pena. Entretanto, houve relação entre 

consumo de drogas, antes do encarceramento e história prévia de ocorrência de abuso físico 

ou sexual (ibidem., p. 130). 

 

2.4 A FAMÍLIA E O USO DE DROGAS 

 

Uma questão que merece algumas considerações é a relação entre a instituição família 

e o tema discutido. Como será verificado no próximo capítulo, a família será enfocada de 

diversas maneiras. Todavia, trata-se de uma população usuária urbana participante de núcleos 

familiares contemporâneos ou desestruturados, sendo interessante breve citação sobre o 

tópico. A família pode ser considerada a organização mais próxima entre pessoas unidas por 

convicções ou interesses, ou, ainda, provindo de um lugar comum. Por participar tão 

intimamente da vida cotidiana, a família tende a se tornar indistinta, devido à proximidade 

excessiva. No senso comum, a família é entendida como o conjunto de pessoas aparentadas, 

que vivem, em geral, na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos, isto é, de 

pessoas unidas por laços de parentesco, pelo sangue ou por aliança, aqui compreendida a 

colaboração econômica. O assunto é compartilhado por diversas disciplinas, inclinadas, como 

a história, ao estudo sobre as relações parentais, sobre a emergência da família nuclear, sobre 

a domesticidade. Essas são questões importantes mas que limitam o significado da família 

como parte de um todo, uma variável dependente da economia, da política, da religião, esta 

preocupação maior da antropologia social (CASEY, 1992, p. 10). 

 



33 

 

 

 

A família pode ser vista como uma instituição com fronteiras visíveis, como a família 

nuclear, mas seus contornos podem, algumas vezes, serem vagos, dificultando seu exame. No 

século passado, Le Play defendia a ideia de que a família podia ser melhor compreendida 

como um sistema moral que como uma instituição, e que os valores morais não aparecem no 

vácuo, mas estão sutilmente relacionados com a estrutura social (LE PLAY,4 apud CASEY, 

1992, p. 28). Determinadas visões religiosas são fatores de estabilidade matrimonial e mesmo 

numa visão dessacralizada, a estabilidade familial é concebida como um valor ético-social e 

reveste-se de particular importância para todo o sistema social. O tema uso e abuso de drogas 

provoca reações variadas na família, desde os medos de pais de crianças e jovens que nunca 

fizeram uso de drogas até sentimentos de raiva, insegurança, estresse e impotência de pais que 

já convivem com o abuso ou dependência em casa, ou ainda dos filhos que convivem com a 

dependência de drogas dos pais (SILVA, 2015, p. 3). 

 

As transformações sociais na família contemporânea têm, na afirmação da 

individualidade, a síntese do sentido de tais mudanças, com implicações nas suas relações e, 

para além da conjugalidade, a busca pela estabilidade financeira e a satisfação pessoal podem 

trazer dificuldades em compatibilizar a individualidade e a reciprocidade familiares, com 

consequente impacto desses desafios sobre o cotidiano dessas relações (OLIVEIRA, 2009, p. 

67). Se o uso de drogas pode ser compreendido como um direito do indivíduo, as 

consequências do seu uso podem trazer alterações nessas relações familiares, principalmente 

quando interfira na estabilidade financeira e a satisfação pessoal dos seus membros, o que 

pode explicar o temor que até mesmo a discussão sobre o tema, no ambiente doméstico, traz.  

 

3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Para melhor compreensão do perfil dos participantes, e conforme compromisso 

assumido, procurarei, o máximo possível, não identificar suas instituições ou identidades. Por 

este cuidado, não serão copiados excertos das falas, mas somente a citação indireta das 

narrativas: quero reiterar que a metodologia exploratória não permite, de maneira nenhuma, 

                                                           
4 LE PLAY, v.  II,  p.  67-79. 
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imputar as falas como se fossem as ideias defendidas pelos entrevistados. Portanto, deve-se 

ter redobrado cuidado ao entender que, apesar de todo o zelo, as narrativas acabam por serem 

retiradas de parte de seu contexto, e serão examinadas para geração de hipóteses sem nunca 

serem generalizadas. As entrevistas foram realizadas com um guarda municipal que atua em 

apoio ao Serviço Social, junto a populações de rua, formado em pedagogia, o qual será 

referido como Guarda. O responsável por um estabelecimento que interna, em curtos 

períodos, usuários de drogas convocou-me para esclarecimentos e discussão sobre o projeto 

de pesquisa, com representantes da instituição, para indicação do entrevistado. Contudo, 

diante da importância de algumas informações prestadas por mais de uma hora, solicitou-se 

autorização para reproduzir parte da fala, ainda que o encontro não tenha sido gravado. Estes 

informações serão referenciadas como as do Responsável pela Instituição. Um coordenador 

público, com especialização em Álcool e Drogas, responsável por integrar políticas públicas 

sobre drogas, articulando diversas áreas de atuação; e propondo projetos de Lei para o 

legislativo, será aludido como Coordenador de Políticas.  

 

Uma quarta entrevista foi realizada com um profissional de saúde, recentemente 

aposentado, com pós-graduação em psiquiatria social e psicanálise, que trabalhou na  

organização de serviços de saúde e recepção de usuários de drogas, em unidades de saúde. 

Esse usuário será identificado como Profissional da Emergência. Outro encontro foi feito com 

um jornalista, Doutor em Educação, e que atua em um veículo de comunicação público, 

trabalhando com produção de mídia e saúde, doravante citado como Jornalista. Por fim, um 

psicólogo, envolvido com instituições que atuam em atividades assistenciais em Redução de 

Danos, doravante referido como Psicólogo, encerra a caracterização dos colaboradores. 

 

Da leitura das entrevistas digitalizadas, logo num primeiro momento, verificou-se a 

citação contumaz sobre características e consequências do consumo de drogas, relacionando-

os à mídia e à família. Quanto à família, a partir da segunda entrevista, notou-se a necessidade 

de melhor abordagem do tema, o que levou a se acrescentar questões específicas ao roteiro 

semiestruturado. Do estudo do material obtido, procurarei inicialmente compreender as 

representações que são feitas sobre o usuário e família, sustentadas pelos discursos dos 

próprios entrevistados. Esses temas são delicados, tendo sido imperioso deixar de desenvolver 
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certas questões que, apresentadas por profissionais de saúde, não passaram previamente pela 

análise de um Conselho de Ética e Pesquisa, do Ministério da Saúde, e portanto, não devendo, 

em respeito à norma legal, ser registradas. Num segundo momento, procurarei verificar os 

discursos envolvidos quanto à percepção do papel da mídia, aqui entendida, em um sentido 

amplo, para além da mídia jornalística, como teledramaturgia (novelas), revistas de 

entretenimento. 

 

O material colhido permitiria outras categorias de análise, que não serão 

desenvolvidas, quer pela pertinência de uma delimitação, em um Trabalho de Conclusão de 

Curso, quer pela quantidade de entrevistas realizadas. Trechos selecionados das entrevistas, 

aqui apresentados, não pretendem dar conta de todos os aspectos sobre o tema pesquisado ou 

se propor a conclusões generalizáveis, mas trazer exemplos da realidade abordada por pessoas 

atuantes na área que, ao seu turno, ilustrarão parte das informações apresentadas no marco 

teórico. Uma grande parte das citações procederão de variados campos de saber: primeiro, 

pois são poucas as referências bibliográficas sobre os temas estudados com especificidade em 

drogas ilícitas; depois, porque isso permite ampliar significativamente o horizonte de análise, 

como foi, aliás, um dos motivos de se procurar entrevistar atores sociais de variadas 

formações disciplinares. 

 

3.1 REPRESENTAÇÕES SOBRE O USUÁRIO 

 

A abordagem teórica procurou interpretar as representações sociais relacionadas à 

dependência química, fenômeno polissêmico, com estreito vínculo com o social, para além do 

horizonte restrito às noções psicológicas ou psiquiátricas, sem contudo dispensá-las (MOTA, 

2008, p. 19). Ao contrário, as mesmas serão prestigiadas, já que conceitos de representações 

nas ciências sociais são amplos, sendo também tratados por outros campos. Como neste 

presente trabalho, o tema drogas tem grande interface com a saúde, parece interessante trazê-

las, em particular, porque, em diversos momentos das entrevistas, talvez pelo caráter público 

das instituições contatadas, a questão de tratamento é muito presente, mas pouco valorado o 

uso recreativo das drogas e suas características.  
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O consumo de drogas lícitas foi questionado por diversas vezes, em especial em defesa 

do não proibicionismo, em graus variados. No presente estudo, para além da caracterização do 

que seja lícito/ilícito ou uso recreativo/dependência, o usuário será entendido como aquele 

que consome a substância química, de maneira regular, merecendo-se, desde já, dois 

parênteses: o primeiro, é que a droga conhecida como maconha, foi citada somente por dois 

entrevistados, um deles, para abordar a política de redução de danos. A droga álcool foi 

sempre colocada como aquela que mais traz problemas de saúde pública, sendo mais grave, 

nas opiniões trazidas, que outras drogas ilícitas, e repetidamente citada para questionar os 

critérios escolhidos quanto a legalidade ou ilegalidade do consumo de substâncias químicas. 

Nesta mesma toada, e como segunda questão, criticou-se o consumo de medicamentos de uso 

controlado, como Rivotril, de forma quase que desmoderada, inclusive prescrita por 

profissionais médicos: as duas situações foram narradas, para ilustrar as indagações do motivo 

de algumas drogas serem proibidas. No exame de como os fenômenos, as técnicas, os 

procedimentos de poder atuam na periferia, como já citado, Michel Foucault enfatiza que este 

poder é possível pelo aparecimento de profissionais da disciplina, apoiados em um aparelho 

judiciário (FOUCAULT, 1999, p. 323). Sobre esta medicalização, de forma legal, porque 

prevista na forma da lei e prescrita por médico, Antonio Escohotado (ESCOHOTADO, 1998, 

p. 886) afirma que o resultado por se abrir mão da liberdade de conhecer, com sensatez, as 

formas de alteração da consciência humana é que a farmácia ira impor, cada vez, mais seus 

interesses como um bem comum. 

 

Os entrevistados destacam que o álcool – grave problema de saúde pública- não é 

problematizado, revelando que o debate sobre drogas envolve, além de questões éticas, outras 

políticas. A escolha de tratar o consumo de drogas, em especial o crack com ações policiais 

violentas e tratamentos compulsórios, também é a da sociedade, ao aprovar esta escolha e ver, 

por exemplo, o uso ou abuso do álcool como culturalmente aceito, de forma despreocupada e 

condescendente (GOMES; CAPONNI 2011, p. 12). Como já desenvolvido, o desvio não é 

qualidades do ato de quem o cometeu, mas consequência da aplicação de regras e sanções ao 

dito infrator, rotulado, com sucesso, como tal (BECKER, 2008, p. 22). Esta tarefa de 

diferenciação e estigmatização é atribuída a impositores profissionais que acabam criando 

desviantes particulares, que a sociedade passa a ver como outsiders (ibidem., p. 167). Assim 
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temos o medicamento prescrito por quem detém poder disciplinar profissional, o uso do 

álcool culturalmente aceito, e por outro lado, o consumo de certas drogas ilícitas por aqueles 

considerados desviantes. 

 

Independente do tipo de droga usada, lícita ou ilícita; e, ainda, sem grandes diferenças 

entre os entrevistados, todo transparecem existir uma certa autonomia da pessoa escolher 

fazer uso da droga. Uma ressalva apontada foi o impedimento do consumo a menores de 

idade. Ambas informações revelam que, ao contrário de um crime, como furto, ou de uma 

contravenção, como direção perigosa de veículo, nos quais claramente se defende, ao menos 

no discurso, o ato lesivo e condenável dos atos; sobre as drogas, é decisão, de foro íntimo, a 

opção de consumo, desde que alguns costumes e convenções sejam respeitados, entre eles, o 

impedimento aos menores de idade, que no senso comum e na própria legislação, não têm 

plena liberdade de usufruir de seus direitos. Quanto a liberdade individual, não existiu um 

aparente paradoxo com a rotulagem do usuário de certas drogas ilícitas, posto que as opiniões 

advêm de profissionais que lidam com o tema, mas também porque, talvez, rotular não 

signifique cercear a liberdade mas estabelecer lugares sociais.  

 

O usuário, maior de idade, é entendido como sujeito de direitos e deveres, existindo, aí 

sim, um conflito entre o direito de escolha individual e o direito de uso: a sua escolha não 

deve prejudicar os direitos de terceiros (ANDI, 2005, p. 9). O Guarda, mesmo defendendo o 

encarceramento do consumidor de pequenas quantidades, não por ser consumidor, mas pela 

possibilidade de que, passando-se por consumidor, se valesse da brecha da lei para traficar o 

entorpecente; de certa monta, não condenou a liberdade individual do consumo. De 

importância, quando da discussão sobre mídia, o Estado é lembrado mais para os casos em 

que o usuário perdesse o controle sobre o consumo, o que pode ter relação, com certa 

ausência, na mídia, de uma campanha baseada no evitamento ao uso, mas sim de outra, 

alicerçada na figura do dito drogado, isto é, já como um problema mais da saúde pública, a ser 

tratado e não centralizado no usuário. O Coordenador de Políticas afirma que um dos grandes 

erros em se discutir o tema foi a Organização das Nações Unidas achar que o problema eram 

as drogas, ainda que substância química, per si não fosse causa de nada, mas sim as relações 

sociais. 
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Ao se falar das drogas ilícitas, nos remetemos frequentemente a casos extremos tais 

como dependência, suicídio, acidentes e violência, faltando à sociedade um olhar realista e 

ponderado sobre o assunto, que evite cair nos estereótipos mais comuns das visões 

romantizadas ou associadas à violência, fatores que levam a uma demanda por políticas de 

repressão e não de saúde (ANDI, 2005, p. 8). Os modelos médico, pautado na lógica da 

medicalização, de internamento para desintoxicação; religioso, advogando o afastamento do 

usuário de seu cotidiano; ou o modelo jurídico, atuando com a lógica do delito e da 

penalização, todos enfocam o indivíduo e a substância utilizada, desconsiderando o contexto 

social, estilo de vida, a significação e a ritualização do uso da droga (MEDEIROS, 2014, p. 

109). Ao alertar sobre a prática de profissionais de saúde destituídos de poder pelo saber, 

diante de um outro idealizado como imprevisível e desconhecido, e tomados pela lógica de 

controle, esta mesma autora proclama que: 

 

 

Nesse contexto, é possível arriscar a afirmação de que a equipe técnica reproduz a 
estrutura social organizada sob a égide ordenadora e sustentada pela lógica 
discursiva da hegemonia e subordinação e, simultaneamente, deve ajuizar o paciente 
que perdeu o controle de sua vida com o uso desmedido de drogas. Nessa estrutura 
perversa, a instituição neutraliza a mobilização social, o protagonismo, a autonomia, 
a participação política e o exercício da cidadania e reproduz a dinâmica do 
explorador/dominado (ibidem., p. 110). 

 

 

O Responsável pela Instituição, lamentando decisão judicial de manter internado 

usuário, em situação violenta, por longo período, contra a proposta terapêutica institucional, 

demonstra uma oposição à ideia da perda da liberdade, consubstanciada pela ordem de 

encarceramento, mas também à internação compulsória em saúde determinada pelo 

Judiciário. Sobre isso, o Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas 

observou que, em alguns casos, a internação compulsória por determinação judicial feria os 

preceitos legais, já que não haveria norma prevendo que o Judiciário tenha a prerrogativa de 

obrigar pessoas a se tratar (RELATÓRIO DA INSPEÇÃO NACIONAL EM 

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS, 2018, p. 67). Sem se remeter ao caso individual, se 

verifica, no lamento, um tensão de saberes, no qual o discurso jurídico legal – o 
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encarceramento – foi substituído pelo da saúde pública, talvez como tentativa de proteger o 

usuário, ou pelo fato de uma longa e desnecessária permanência trazer outro problema de falta 

de vagas, e assim, privando outros usuários do direito à urgência e ao tratamento. Essa 

necessidade pragmática garantiria a abertura de uma brecha na armadura médico-jurídica 

revestidora das medidas de segurança (THOMPSON, 2007, p. 117). Neste juízo do 

magistrado, o episódio e o autor são encarados através da subjetividade do julgador (ibidem., 

p. 8-9), entendendo que se deve agir visando bem-estar social, suavizando a interpretação dos 

preceitos legais e regulamentares; mas também por economia de trabalho e gastos, diante do 

volume das demandas, já que, se cumprido o rito legal, isso levaria à total paralisação deste 

Poder (ibidem., p. 14). Em outra entrevista se trará visão diferente sobre esta internação 

judiciária, entretanto, sublinho que essa economia de esforço não é exclusividade da Polícia 

Civil: o Judiciário e mesmo o Ministério Público teriam poder de determinar a readequação 

das instituições de tratamento ambulatorial, medida mais estruturante, inclusive para outros 

casos futuros, porém mais trabalhosa. 

 

Sobre a proibição, a priori, do consumo de drogas por menores, o Coordenador de 

Políticas ressalta que a droga ilícita (quaisquer que sejam, já que a lei estabelece a proibição a 

menores) não deixa de chegar a eles, entretanto políticas públicas, diante da proibição, têm 

grande dificuldade de alcançá-los, principalmente quando ainda não se trata de manifesto 

problema de saúde. Este entrevistado questiona a imagem construída sobre o menor e a 

hipocrisia envolvida, e afirma que é quase impossível a prevenção quando, por um lado, 

praticamente se desconhece como prevenir dentro de um marco legal limitante, e por outro, 

empresas produtoras de bebidas com grandes projetos sociais e incentivos fiscais públicos 

exaltação o consumo de álcool em eventos sociais. O tema não será desenvolvido, contudo a 

narrativa revela mais essa consequência de uma política proibicionismo, no caso do álcool 

para menores. 

 

O usuário de drogas ilícitas perderia a plena liberdade de fazer uso das substâncias 

químicas, quando interferisse no direto de outras pessoas, entre eles, o dos familiares. O 

Profissional da Emergência frisa que a mulher deve, quando necessária a medida extrema, 

perder o direito da guarda do filho, se usuária de crack, naquilo que a sociedade convencionou 
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chamar de Cracolândia, onde a gravidez e o consumo de drogas trariam graves prejuízos ao 

recém-nascido. O exemplo elege o crack, mas não o uso de drogas sintéticas, ou mesmo o 

consumo de álcool e tabaco, com efeitos também deletérios para o recém-nascido. A opinião 

talvez quisesse dar ênfase a questão dos limites da liberdade, contudo mobilizando a imagem 

de uma usuária, socialmente rotulada como drogada, provavelmente sem vínculos familiares; 

e de alguma maneira reproduzindo um senso catastrófico do consumo de certas drogas. Uma 

possível consequência sobre isso é que, se a prática dos profissionais de saúde remeter-se a 

um sujeito incapaz de lidar com seu estado de dependência, isso pode favorecer um 

distanciamento deles dos serviços públicos de saúde, uma vez que passam a não se sentirem 

cidadãos (MELO; MACIEL, 2016, p. 84). 

 

O Coordenador de Políticas reproduz o relato de um familiar, para ilustrar a força do 

estigma de criminalização, no qual narrava que seu filho era uma excelente pessoa, referindo-

se no tempo passado. Neste episódio, houve a necessidade de interpelação ao mesmo para 

lembrar que o filho ainda era vivo, e que somente encontrava-se dependente de uma droga 

psicotrópica. Em outro momento, o apresenta o sofrimento de um familiar que rotulara o 

usuário como esquizofrênico, sem que nunca tivesse havido tal diagnóstico por qualquer 

profissional de saúde mental. No imaginário do familiar, a procura às drogas já indicaria a 

existência de problemas psicológicos graves, sendo a dimensão de doença mental acionada 

para explicar os comportamentos do usuário (VELHO, 2008, p. 65). 

 

O Profissional de Emergência, em outra parte da entrevista, ilustrou que a 

subjetividade de quem era usuário de droga, dependia do tipo de droga utilizado, talvez sem 

perceber como o exemplo afirmava isso. Como já relatado, a utilização de maconha parece ter 

sido suavizada, e a de crack superdimensionada, em especial quanto aos efeitos da 

dependência, como exposto pelo Psicólogo, ao queixar-se das ideias sobre o poder de vício, já 

no primeiro contato com a droga. Este último profissional aduz que o consumo de drogas 

sintéticas pela classe média parece ser, hipocritamente tolerado, com os traficantes circulando 

livremente por espaços públicos. Ao contrário dos traficantes das comunidades, para os quais 

o usuário mantêm certa distância, no caso das drogas sintéticas, esse fornecedor, ilegal, é visto 

até mesmo como um amigo, sendo a negociação mais amistosa e isenta de violência (DE 
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OLIVEIRA, 2011, p. 50-51). Neste caso, talvez, essa permissividade também se dê por não se 

rotular o usuário dessa drogas como drogado. Sobre este rótulo, em uma pesquisa em que 

usuários de droga em tratamento eram estimulados a dizer as palavras ou expressões que lhes 

vinham imediatamente a lembrança, após serem induzidos pelo pesquisador com um estímulo 

verbal “usuários de drogas”; as palavras evocadas crack e maconha diziam respeito, 

provavelmente, a um núcleo central da representação social deste mesmo usuário. As autoras 

entendem que essas evocações são responsáveis pela estabilização das representações sociais 

desse objeto e expressam uma despersonalização desses indivíduos, uma vez que esta 

representação não está objetivada nas características da pessoa que usa drogas, mas nas 

próprias drogas (MELO; MACIEL, 2016, p. 82-83). O usuário deixa de ser um indivíduo e 

passa a ser um rótulo. 

 

Esta forma de diferenciar usuários de usuários se desnuda na entrevista com o Guarda 

que ressaltou, sobre a questão das regras, de como educar e se impor perante a população de 

rua. O profissional destaca como a formação em pedagogia teria sido importante para a sua 

prática, defendendo que a atuação de religiosos mais atrapalha que ajuda, pois a assistência 

permitiria a permanência dessa população na rua, e não nos abrigos, nos quais existiria uma 

disciplina de horário, de não consumir drogas no local, etc. Em artigo sobre estrangeiros e 

excluídos, Jaqueline Ferreira (FERREIRA, 2011, p. 78) - descrevendo as representações que 

os voluntários que trabalham em uma Organização Não Governamental e que prestam 

assistência médica à população estrangeira excluída desses cuidados médicos-, reconhece que 

suas práticas são atravessadas pelas representações coletivas de julgamentos de valor 

direcionado aos imigrantes, e registra que turistas, considerados como pessoas de passagem, 

não se tratavam de pessoas com quem se poderia estabelecer vínculos, portanto, ilegítimos a 

buscar organizações humanitárias (ibidem., p. 76-78). Isso não ocorria pela necessidade de 

saúde dos mesmos, mas por uma impossibilidade de se adequar a expectativa da regra. 

Respeitadas as grandes diferenças de contexto e reconhecendo a importância do trabalho 

realizado por este Guarda, todavia as limitações imposta pelas regras de abrigamento de 

populações de rua – e não se discute sua importância, lembrando que as mesmas não foram 

estabelecidas pelo Guarda - dificulta o acolhimento também de alguns usuários de droga, que 

não querem as seguir; principalmente aqueles que não se veem rotulados como drogados, 
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frustrando a expectativa de que este usuário deva aceitar a disciplina e o vínculo para ser 

acolhido, deixando de ser o que são. 

 

Outras injunções, nas quais o usuário teria sua liberdade de consumo contestada, 

foram trazidas, em especial quando da violência contra familiares ou o risco de vida. Pouco 

foi referido sobre essa violência direta do usuário, aliás, reiteradamente mais relacionada com 

o consumo do álcool. O Jornalista lembrou que quando adolescente, seus país, orientando-o 

para não usar maconha, afirmavam suposta vida de violência – e crime -, desses usuários, sem 

saber, que em algumas dessas situações, seu filho se encontrava sob efeito dessa droga. Na 

entrevista com o Psicólogo, o mesmo revelou que tinha grande repulsa sobre o tema 

exatamente pelo suposto comportamento violento do usuário, imagem desconstruída através 

do contato durante sua formação profissional; inclusive concluindo ter sido mais fácil sofrer 

violência de adolescentes com problemas de saúde mental, que de usuários de drogas, em seu 

trabalho profissional. É importante destacar que essa violência existe, mas não foi citada, 

exceto quanto à intoxicação por álcool; observação corroborada por estudiosos que veem o 

álcool como substância mais ligadas a mudanças comportamentais provocadas por efeitos 

psicofarmacológicos e que podem levar a violência. O próprio papel específico das drogas, 

nas atividades violentas, é difícil de se determinar, em particular: o nexo causal entre essas 

substâncias e atos violentos; o status legal das drogas e as complicações envolvendo tráfico e 

leis que o reprimem; e as influências do meio (MINAYO; DESLANDES, 1998, p. 37). 

 

Diversamente da violência do usuário, a violência sofrida pelo usuário de drogas, em 

especial as ilícitas, foi enfatizada por quase todos os entrevistados. A mais grave, e que 

justificava diversas internações, é a decorrente de problemas e dívidas com traficantes de 

droga. O proibicionismo, que faz com que o usuário tenha de obter a droga das mãos de 

traficantes, o expõe à própria violência que cerca a atividade ilícita, o que, a priori, não seria 

minorada pela atual lei de descriminalização de posse de pequena quantidade para consumo 

próprio, considerando que a compra da droga continuaria a ocorrer com o traficante, e não 

através de uma política de distribuição controlada pelo Estado: isso indica que 

descriminalizar, sem retirar das mãos do tráfico a venda de drogas ilícitas, poderia diminuir a 

violência estatal do encarceramento, mas não a do tráfico. Em um estudo, verificou-se que 



43 

 

 

 

jovens de classes menos favorecidas, em termos de renda, são mais contrários a legalização da 

venda ou descriminalização, do que aqueles de classe média, sendo disseminada a ideia, entre 

os primeiros, de que droga é nefasta e que o usuário deve responder pelo consumo, como que 

culpado fosse pela violência relacionada ao tráfico dessas substâncias (DE OLIVEIRA, 2011, 

p. 47). Essa violência se desenvolve sobre variados pretextos e circunstâncias, tornando-se 

uma estratégia para disciplinar o mercado de drogas ilícitas e os subordinados, e agindo como 

mecanismo para reforçar as regras sociais de troca neste mercado (MINAYO; DESLANDES, 

1998, p. 38). Quanto a isso, não devemos esquecer que a violência associada ao tráfico pode 

influenciar a localidade na qual se encontra, mas sem se cair num determinismo social que 

associe pobreza e violência, já que existem grandes diferenças de taxa de violência associada 

a drogas, entre bairros com a mesma situação sócio-econômica estrutural (ibidem., p. 39). 

Outra colocação pertinente é que aquele usuário recreativo, provavelmente desenvolverá 

melhor estratégias para fugir das consequências violentas do disciplinamento desse mercado 

ilegal. Ao seu turno, o usuário em franca dependência sofrerá maiores efeitos dessa violência; 

e a percepção quanto a esse usuário talvez seja tão maior, que torne quase invisível aquele 

consumidor recreativo, desarticulando políticas públicas preventivas nesta fase de consumo.  

 

A importância do fortalecimento das relações sociais foi mencionada por diversos 

entrevistados como preceito fundamental no tratamento do usuário, como afirmou o 

Coordenador de Políticas, ao esclarecer que não existe um caminho de tratamento, devendo 

todos serem utilizados, respeitando-se a singularidade de cada indivíduo. Discurso semelhante 

é partilhado pelo Psicólogo e pelo Profissional da Emergência ao trazerem que iniciativas de 

organizações não governamentais não deveriam ser a regra, mas seriam bem-vindas ao 

oferecerem outras formas de abordar o problema. De maneira levemente distinta, o 

Coordenador de Políticas vê, como forma de prevenção desse e de outros problemas, o 

desenvolvimento de habilidades socio-emocionais desde a pré escola, que hoje só ocorreria 

em instituições educacionais para classes mais elevadas, apesar de ser um projeto adotado 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Os 

profissionais inseridos no campo da saúde referem-se usualmente ao usuário em situação de 

violência social ou em problema de saúde pública, existindo grande dificuldade, ao menos no 

discurso, de se ampliar o horizonte de ação na prevenção ao uso da substância química ou 

para o usuário recreativo. Retornando ao tópico relações sociais, ao comentar sobre 
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organizações não governamentais que internariam compulsoriamente os usuários, destacam 

que a internação por si, não alcança nenhum resultado se, paralelamente não for desenvolvido 

um projeto de acompanhamento dos familiares e de reinserção social, denotando que não é a 

internação, a responsável pelo sucesso terapêutico, mas o fortalecimento dessas relações. 

 

As relações sociais precisam ser objeto de atenção da própria rede de 

acompanhamento do usuário dependente. Nas palavras do Profissional de Emergência, 

internar o usuário e, após algum tempo, dar alta, significava uma alta taxa de reinternações 

pelo mesma causa. O problema passou a ser melhor trabalhado, quando se articularam outras 

instituições de saúde, como os Centros de Atenção Psicossociais (CAPs); mas também 

sociedade civil, como os grupos de mútua ajuda anônimos. O Psicólogo sente, inclusive falta 

de articulação com as redes de Assistência Social, como os Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social 

(CREAS). O Coordenador de Políticas reafirma a importância dessa articulação, muito além 

do que uma estratégia de sucesso do tratamento, mas como forma de realmente compreender 

o problema, em suas diversas facetas, relacionadas ao contexto brasileiro, e até, 

especificamente, ao contexto local.  

 

Considerações sobre relações sociais mudam a própria sensibilidade dos profissionais 

que trabalham com o tema. Em outra parte da entrevista, o Guarda tenta estabelecer vínculos 

humanitários através de reuniões sobre redução de danos, quando expressa a necessidade estar 

ali para poder sentir - ainda que isso não justifique o uso de drogas - a realidade dos mesmos. 

Nestes contatos, o estereótipo é minimizado e o sujeito deixa de ser o usuário de droga, sendo 

percebido com indivíduo, como verificado na narrativa que faz, de um desses encontros, sobre 

uma mulher (ressalta-se, não uma usuária), de adolescência difícil, que se casou com alguém 

que lhe forçava a consumir as drogas. Uma política, de base proibicionista, focada na droga e 

não no sujeito, acaba por transformá-lo em um inimigo que assume a imagem de pessoa ruim, 

violenta, sem valores éticos ou morais (ANDI, 2005, p. 8). Já, a possibilidade de reconstrução 

dessas relações contribui não somente para o sucesso do usuário lidar com sua dependência, 

mas também para desestruturar os efeitos da exclusão social dos ditos drogados, tão 

arraigados na nossa sociedade. Nesta entrevista, o rótulo de usuário não é abandonado, mas 
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suavizado pelo contato e conhecimento do percurso de vida da consumidora. Haydee Caruso, 

no artigo “A ordem e a desordem de ontem e de hoje: Notas etnográficas sobre a polícia na 

Lapa carioca” reconhecia este cenário como local, da cidade do Rio de Janeiro, de disputas 

físicas e simbólicas, fértil para a construção de identidades e alteridades, lugar de exercício de 

diferenças, mas ponto de encontro, num permanente circuito de construção de identidades, 

redes e formas de pertencimento (CARUSO, 2010, p. 67 e 72). Neste diapasão, a entrevista 

sugere que lidar com o usuário, não no seu papel de drogado, mas como indivíduo completo, 

permite maior solidariedade ao mesmo. Maurício Fiore lembra sobre a importância do 

fortalecimento de laços sociais (FIORE, 2012, p. 18), fato que também deve ser considerado 

pelas equipes que se propõem a receber os usuários de droga. 

 

Uma última questão que merece ser destacada é a mulher, em particular quando 

relacionada com a maternidade. Os vínculos primários e afetivos fracos, relações conflituosas 

e dinâmicas familiares inadequadas, entre outros estão envolvidos no desencadeamento de 

uso, continuidade do consumo de drogas e exclusão social da mulher (MARANGONI; 

OLIVEIRA, 2013, p. 669). Esses fatores devem ser identificados segundo as características 

particulares relacionadas ao gênero feminino (ibidem., p. 664). A questão já enfocada, por 

outro aspecto, mais acima, quando se falava da Cracolândia, retorna na fala do Coordenador 

de Políticas ao explanar sobre mulheres que não seriam alcoólatras, mas durante finais de 

semana, beberiam até perder a consciência, sofrendo de amnésia, engravidariam e com 

consequências para o feto. Assim, no Dia Internacional da Mulher sua instituição aproveita 

para tratar sobre este tema. Não se discute que a questão da maternidade é de magistral 

importância na sociedade, contudo algumas questões podem ser sublinhadas: primeiro, e isso 

não foi escopo da entrevista, mas também não foi enfatizado, o fato narrado trata-se de um 

crime de estupro, já que a vítima, no caso a mulher, estaria fora de sua capacidade de acordar 

com a relação. Todavia, com muita probabilidade, o homem se encontraria na mesma 

situação, sendo merecedor da mesma preocupação de saúde pública. Em segundo, tratar do 

problema especificamente no Dia Internacional da Mulher – e reafirmo que, de maneira 

nenhuma, estou criticando a importância de discutir o problema em todos os espaços –

contudo, sugere como a questão da maternidade muda a imagem da mulher usuária. Por fim, 

aparentemente se considera a prática de beber até perder a memória, como se não houvesse 

algum problema de dependência. O Profissional de Emergência relatou que faz uso ocasional 
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de bebidas alcoólicas, entretanto questiona pessoas que necessitam de beber para lhe ser 

possível estar num evento recreativo, novamente indicando como o tipo de droga e o local 

social levam a rotulagens diferenciadas de quem seja dependente ou não. No caso, a mulher 

usuária, mesmo de uma droga lícita, passa a ser percebida de forma diferenciada, quando 

grávida. 

 

3.2 A FAMÍLIA, O USUÁRIO DE DROGAS E AS INSTITUIÇÕES 

 

A questão da intoxicação, dependência e fissura pelo vício químico tem grande 

impacto sobre famílias. Esse impacto pode ser verificado pelo desempenho e formas de 

desequilíbrio somático, entre outros; somadas as consequências socioeconômicas e psíquicas. 

Ao se estudar o vício como doença, do indivíduo doente, habitualmente se deixa de analisar a 

dimensão sócio-familiar. Com isso, perde-se a capacidade de se perceber as mudanças 

ocorridas, a partir do sofrimento dos familiares, e as conseqüências dessas mudanças sobre o 

próprio processo de adoecimento do indivíduo. Nas palavras de Chaves, saúde e doença são 

abstrações para descrever diferentes graus de sucesso na interação do indivíduo com o meio, 

referindo-se a indivíduos saudáveis, e por extensão a famílias saudáveis, cidades saudáveis, 

entre outros (CHAVES, 1998, p. 10). Esse mesmo autor lembra que, para se obter maior 

eficiência na prática médica, deve-se ter claro o papel da comunidade e nele, em particular a 

noção de autocuidado da saúde, aí, envolvendo, conforme a necessidade, o indivíduo, a 

família e a comunidade. A participação da comunidade, assim entendida, deve ter um papel 

protagônico de sujeito no processo de saúde comunitária (ibidem., p. 24).  

 

A entrevista com o Guarda, que trabalha com populações de rua, reforçou, para mim, a 

importância do desfazimento de vínculos de relação familiar dessa população, alguns, 

usuários de drogas. O profissional via a necessidade, em seu trabalho, de se aproximar com o 

popular de rua; assumia a posição de não descriminalização por entender que o usuário volta 

para um abandono; participava de reuniões com populares de rua para debater temas diversos; 

e destacava a importância da educação sobre drogas, pelos pais, desde pequeno. Se a família é 

citada em relação a um passado dos usuários de rua, os efeitos de sua ausência, na vivência 
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deste profissional, é patente, denotando-se a relevância dessas relações, no tema drogas. 

Importante destacar que os desfazimentos de laços sociais familiares ou relações conflituosas 

no passado podem ter relação com o uso de drogas (BORGES et al., 2017, p. 412). 

 

Na atualidade, se encontram uma diversidade de modelos de família, porém com a 

permanência de uma certa opressão feminina, modelos nos quais a modernização preserva o 

conservadorismo, como as relações de classe, a ordem e a relação de poder (OLIVEIRA, 

2009, p. 66). O Psicólogo, em momento inicial, se refere ao modelo de sua família para 

explicar a repulsa inicial que tinha pela assistência ao usuário de droga. Gilberto Velho 

argumenta que, em uma sociedade com estrutura social marcadamente rígida e com normas e 

regras bastante estritas, existe um forte controle social sobre o comportamento dos indivíduos. 

A família, em especial, realiza esse controle, atualizando o código de emoções e é nela que se 

dá a socialização contínua, nos aspectos afetivos e emocionais da cultura. Aquilo que perturbe 

o desempenho desses papéis ou os projetos associados passa a ser visto como altamente 

perigoso (VELHO, 2008, p. 67). Para Nayara, as contradições sociais e a escalada da 

violência deixam consequências que podem aterrorizar a vida das pessoas; e em muitas vezes, 

os pais não sabem como evitar que seus filhos adentrem nessa realidade, buscando uma 

educação diversificadas que, nem sempre obtêm resultados positivos (OLIVEIRA, 2009, p. 

81-82). 

 

O Psicólogo considera um sucesso restabelecer os vínculos sociais, ao menos, ao 

conseguir reaproximar o usuário abandonado de sua família que, mesmo sem permitir o 

retorno para casa, aluga-o um quartinho e se faz presente. Este entrevistado reforça a 

importância de se inserir o familiar do usuário em grupos de família, no Centro de Atenção 

Psicossocial e, tal como o Profissional de Emergência, reforça a importância de se ouvir a 

família, como parte da solução. Diversos métodos de engajamento ao tratamento envolvem a 

família, entretanto poucos consideram-na como diretamente implicada na formação da adição 

(SCHENKER; MINAYO, 2004, p. 651), neste caso, representando um fator de risco, mas 

também podendo ser um fator de proteção (BORGES et al., 2017, p. 418). As intervenções 

envolvendo o uso, abuso e dependência de drogas, com o indivíduo e suas famílias, 

apresentam um espectro amplo, desde a prevenção até o tratamento, este último, para quem já 
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se encontra em dependência. O uso de drogas pode afetar todo o ambiente familiar (SILVA, 

2015, p. 4). Para ilustrar a dimensão da participação da família, ao ampliarmos a questão das 

drogas, para além do usuário e do tratamento, podemos chegar até à situação de tráfico (e no 

Rio de Janeiro, consumo de droga porque associado ao tráfico) como atividade operando 

como típica empresa familiar, que agrega seus membros para a geração de renda (CORTINA, 

2015, p. 68). Essas complexas relações são mais facilmente perceptíveis quando a atuação 

deixa de ser somente com o usuário e o tratamento. A consideração da família, mesmo no 

contexto do tratamento, é importante, entre outros porque pessoas e seus problemas podem ser 

melhor compreendidos quando esse contexto é considerado e conhecido; e as mudanças no 

contexto promovem transformações nas pessoas e em seus problemas (SILVA, 2015, p. 5). 

 

O Jornalista, como já referido, aponta certa invisibilidade quanto à discussão do tema, 

por temor familiar de que eles sejam culpabilizados pela situação vivida pelo usuário, e 

ressalta que a família é vista como um sacrossanto núcleo constituinte da sociedade, do qual 

não é conveniente se falar mal. Como as drogas são uma coisa abominável, a família, local de 

decência e da moral não poderia ter alguma coisa a ver com isso. Segundo Goffman, existiria 

uma tendência da difusão de um estigma para as relações mais próximas do indivíduo 

marcado, podendo levar ao evitamento ou encerramento de tais relações (GOFFMAN, 1988, 

p. 29). Um estigma tão forte socialmente como a do drogado provoca impactos importantes na 

relação familiar, o que pode explicar o evitamento de se lidar com o tema e até mesmo um 

certo abandono do consumidor em dependência, como já relatado. Entre as propostas de 

tratamento que envolvem a família, observa-se um pensamento sistêmico ao pretender 

trabalhar habilidades e operacionalizar condutas da família sem considerar questões como a 

formação dos vínculos familiares (SCHENKER; MINAYO, 2004, p. 657). Talvez possa 

existir um constrangimento de se tratar do tema dentro da família, algo como um tabu, no qual 

droga é uma questão do espaço público, da rua; mas não do espaço privado. As famílias 

vivenciam a falta de informação, preconceito, conflitos familiares, problemas na comunicação 

e sentimentos como desvalia, vergonha e culpa (BRAUN; DELLAZZANA-ZANON; 

HALPERN, 2014, p. 136). Isso, de certo modo, pode explicar como o discurso do usuário 

visto como um doente é tão frequente, em comparação com aquele usuário considerando 

recreativo. O tratamento, somente quando o dependente admite sua adição, é equívoco, mas 

quando as famílias enfrentam a dependência química, buscam ajuda e revisam suas crenças, 
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percebem que não são impotentes e que a mudança é viável; e para isso, a família tem de ter 

acolhimento especializado (SEADI; OLIVEIRA, 2009, p. 371). 

 

Dentro da casa, considerando-se os modelos de família contemporâneos, o consumo 

comumente só passa a ser um problema quando sai dos limites do domicílio. Se esse tipo de 

abordagem é corrente, pode-se compreender por que, nas vezes em que o tema é tratado 

dentro de casa, o discurso seja catastrófico, reforçando-se rótulos socialmente difundidos 

como o “drogado” ou o “cracudo”, para se incutir o medo, como para dissuadir a discusão. 

Tal forma de ação perde parte do seu sentido, quando não existe um rótulo que sirva de 

exemplo. Talvez, a percepção diminuída que temos do uso de drogas sintéticas possa ser 

consequente a ausência, na família, desse estigma; drogas cujo tráfico, na opinião do 

Jornalista, seria socialmente mais protegido. No imaginário dos pais, normalmente, drogas 

são aqueles ilegais, desconsiderando-se as de maior consumo como álcool e medicamentos 

ansiolíticos (SILVA, 2015, p. 3) e isso pode contribuir para a reprodução dessa imagem 

catastrófica. Em algumas entrevistas, o morro aparece como lugar de compra de drogas como 

cocaína e crack e, em locais mais sofisticados, o tráfico de drogas sintéticas; revelando uma 

diferenciação social do traficante, e a imagem que se faz da droga, ainda que ambas ilícitas, 

mesmo que esses dois tipos de substâncias químicas sejam consumidas também por pessoas 

de classe econômica mais alta. 

 

O diálogo com o Profissional da Emergência reforça o envolvimento da família com a 

questão das drogas, quando se lida com o binômio liberdade individual e doença. O mesmo 

narra que um parente  com graves problemas fisiológicos, continua fazendo uso de tabaco, 

recusando-se à abstinência. A doença já teria trazido sofrimento a família, todavia a 

continuidade do uso dessa droga foi aceito dentro da relação familiar. A conversa ilustra que, 

mesmo causando constrangimentos, a família aceita parte dessa perda de liberdade. Essa 

solidariedade não é partilhada de maneira semelhante, considerando o grau de parentesco, 

idade do usuário ou tipo de droga. O Profissional de Emergência reconhece ser mais fácil de 

admitir que se tem um alcoolista, pela família, do que um usuário de cocaína e de crack. 

Conforme já abordado acima, essa quase censura que a família se impõe, em especial quanto 

ao abuso de drogas ilícitas, pode retardar a procura por ajuda especializada, potencializando 
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futuros problemas. Nas palavras desse último profissional, para a família bancar uma 

internação, por uso de drogas ilícitas, o usuário já se encontraria em uma situação 

extrapolando os limites. As famílias quando necessitam internar um familiar o fazem com 

muito sofrimento e com sentimentos ambivalentes de raiva, dor, fracasso, impotência e um 

desejo enorme de ajudar (SEADI; OLIVEIRA, 2009, p. 351). Nayara Oliveira, analisando a 

família contemporânea, destaca a dificuldade em compatibilizar a individualidade e a 

reciprocidade familiares, a primeira renovando as próprias concepções das relações familiares 

e influenciando o cotidiano dessas relações (OLIVEIRA, 2009, p. 67). A autora afirma que a 

individualidade não pode ser confundida com o individualismo e que é necessário 

compreender-se o cotidiano das famílias para se entender como se estabelecem as influências 

da sociedade na família e o papel da família na sociedade. Pedro Paulo de Oliveira observa 

que usuários de drogas de classes menos favorecidas tendem a assumir a família como uma 

rede viva e integrada que deve auxiliar a satisfação das necessidades tanto no âmbito moral, 

sentimental, quanto, principalmente, no âmbito material; e que a desintegração da sua família 

encontra-se na etiologia do problema de seus hábitos de consumo (DE OLIVEIRA, 2011, p. 

44-45). 

 

No caso de dependência de álcool, com problemas sociais, o Profissional da 

Emergência, ao exemplificar que a família chega com um pai para a internação, ou, de 

maneira explícita, como o Psicólogo que observa uma faixa de idade mais elevada e 

masculina (no alcoolismo), a situação, talvez, por haver mais experiência em lidar com o 

problema, é trabalhada pela família, como um todo, mais por filhas e mães. O Profissional da 

Emergência em sua narrativa diferencia chegar com o pai, no caso de uso de álcool e chegar 

com o filho, no caso de uso de drogas ilícitas. O Psicólogo verifica que a mulher usuária, 

durante uma internação, tem mais suporte de toda a família, em especial pelo marido ou por 

ambos os pais. Este profissional afirma que é possível encontrar irmãos dando apoio ao 

usuário internado, contudo raríssimas vezes se vê o pai nessa tarefa. A aparente ausência da 

figura paterna poderia ser explicada, tanto pelo papel social da mulher, nos cuidados da 

família, dentro de casa; mas também com a possibilidade do suposto insucesso de expectativa 

do pai na proteção do núcleo familiar.  
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Quanto a violência a que a família se encontra submetida, o Profissional da 

Emergência expõe sobre a maior violência física do usuário de álcool intoxicado, do que do 

de cocaína. Contudo, a violência do tráfico e do caráter ilegal da droga são apontadas por 

quase todos os entrevistados, como um grande sofrimento familiar. Por diversas vezes, a 

internação é procurada mais como forma de proteção ao usuário, que como instrumento de 

tratamento. Se a ação equivocada da Justiça, determinando internações compulsórias, é 

lamentada por esse profissional, pelo Responsável pela Instituição e pelo Psicólogo, 

principalmente pela falta de conhecimento técnico, do magistrado, o que, em alguns casos, 

pode ser um prejuízo para o usuário; por outro lado, compreendem o desespero do familiar 

que busca o Judiciário, diante da deficiência das redes de tratamento darem conta do 

problema, mas também frente a possibilidade de violência contra o usuário. Com o 

desmantelamento da rede pública de saúde, para os entrevistados, a busca do familiar por 

soluções, até com internações em comunidades de internação compulsória, sem estrutura para 

lidar com o problema, são compreendidas, diante da grave situação de vida, em que, algumas 

vezes, se encontra o usuário. 

 

3.3 MÍDIA E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE DROGA ILÍCITAS, 

USUÁRIOS DE DROGAS E O ESTADO 

 

O reconhecimento da necessidade e urgência de se falar claramente sobre o tema 

drogas, no Brasil, exige uma reflexão sobre o papel da mídia na construção de um debate 

público, que permita deslocar a cobertura sobre o uso de drogas, quase sempre pautados por 

uma abordagem sensacionalista e vinculada à violência; espaços que constantemente reforçam 

o estigma sobre os usuários. 

 

No Brasil, a aparição do debate sobre uso/abuso de drogas, principalmente as ilícitas, e 

em especial o crack, acontece na mídia, que alardeia a situação, de forma distorcida, mas 

também em campanhas eleitorais, discursos de políticos e na definição de estratégias de ação 

e de políticas públicas: o debate superficial, preconceituoso e parcial serve a diversos 

interesses, como o da especulação imobiliária e a privatização das políticas públicas. Sobre 
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isso, Gomes e Capponi alertavam, em 2011, que a veiculação da mídia trazia a impressão de 

uma situação extremamente grave, perigosa, exigindo ações rápidas e enérgicas, o que poderia 

levar a formulação de respostas rápidas, dificultando o debate democrático, no qual diversos 

atores sociais têm legitimidade de pensamento e intervenções (GOMES; CAPONNI, 2011, p. 

9-11).  

 

A relação da mídia com profissionais de saúde é bastante antiga, como ilustrada pelos 

discursos proferidos na Associação Brasileira de Imprensa, em 1934, quando da Semana Anti-

alcoólica da Liga de Hygiene Mental, na qual o médico Ernani Lopes alerta que os repórteres 

policiais não devem nunca deixar de pensar no álcool como fator de crime (LOPES, 1934, p. 

317) e falando sobre esta substância química, opina que a consciência coletiva é adormentada 

pela representação mental que se faz do álcool, suprimindo-lhe a capacidade de vibrar diante 

das tragédias cotidianas provocadas pela bebida. O palestrante propunha que a eficiência da 

referida Semana, para captura o homem invisível, contava com o êxito da propaganda, que 

não podia prescindir de uma publicidade bem manejada pelos jornalistas (ibidem., p. 319).  

 

Um debate mais efetivo possibilitaria melhor reflexão da sociedade e, de modo 

semelhante, o sucesso na implementação das políticas em relação ao tema (ANDI, 2005, p. 5). 

A complexa rede de fatores de ordem biológica, psicológica, social, econômica, política e 

religiosa envolvidos deve permear o debate público, hodiernamente pontuado por um enfoque 

repressivo ou voltado para grupos específicos, gênese de medo e ansiedade, e impedindo uma 

compreensão contextualizada e cientificamente consistente do fenômeno (ibidem., p. 6). A 

mídia dita jovem, tal como os grandes veículos da imprensa nacional, tem a mesma 

dificuldade de contextualização mais detalhada, deixando de discutir a dimensão histórica e 

antropológica do consumo de drogas e de oferecer ideias, soluções ou propostas (ibidem., 

2005, p. 62). 

 

Nas entrevistas, instruiu-se que a opinião sobre mídia não se limitasse à imprensa 

escrita, televisionada ou outras, mas entendida de maneira ampla. A orientação foi 

compreendida por todos, contudo quase a totalidade das indagações sobre o papel da mídia 
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teve como objeto as telenovelas, e sendo manifesto não se abordar as Redes Sociais, tão 

presentes na atualidade. Em uma revisão sobre Redes Sociais e drogas, se concluiu que a rede 

de serviços não deve atuar apenas no tratamento e que a utilização da estratégia das redes foi 

feita apenas após o uso e/ou na dependência de álcool e outras drogas, mas não na prevenção, 

através do fortalecimento do contexto de vida, e avaliando-se vínculos e conjunturas de risco. 

Esses instrumentos facilitariam a inclusão do espaço comunitário, que muitas vezes não é 

considerado como substancial no tratamento, inclusive para populações de rua (PEREIRA 

LOURES; ANTUNES DA COSTA; MOTA RONZANI, 2016, p. 36). Ainda que exista um 

ideal da importância das telenovelas na vida social brasileira, somente isto não parece 

suficiente para explicar a quase ausência de considerações sobre essas redes, destacando-se 

que elas são acessíveis a todas as classes sociais. Entre as possibilidades para se entender esse 

cenário, o trabalho citado aponta, entre outros, o desconhecimento sobre a importância das 

Redes Sociais no cuidado aos usuários de drogas e a utilização de diferentes tipos de 

abordagens assistenciais que priorizam aspectos individuais (ibidem., p. 35), hipótese já 

levantada mais acima. 

 

O Jornalista ressalta um problema da ausência de uma comunicação brasileira pública, 

informando que o conceito de comunicação pública, no Brasil, é muito recente, já que, aqui, o 

que se tinham eram meios de comunicação eminentemente educativos e que, ao contrário de 

diversos países no mundo, a Constituição Federal prevê, além da comunicação privada e 

publica, outra modalidade mal definida denominada comunicação estatal, na qual o Estado 

interfere diretamente, inclusive com censura à grade de programação. De toda sorte, as redes 

de comunicação privada dominam quase toda audiência, patrocinadas pela venda de espaços 

publicitários, dos quais, até o início de 2010, o poder público era o principal financiado, por 

meio da publicidade institucional governamental. Esta situação parece ter criado, no Brasil, 

duas características da comunicação: uma, é a força que o Estado tinha, e ainda tem, de 

difundir informações relevantes, contudo sem poder democrático para direcionar o conteúdo 

de telenovelas e outras produções - e não se está falando de censura ou domínio de 

programação, mas da possibilidade de realização de marketing social. A segunda 

característica é que, como os empresas de comunicação têm a garantia do financiamento 

público, busca-se o restante do financiamento na publicidade privada, procurando-se, na 

programação, abordar temas que sejam de interesse dos patrocinadores ou, no mínimo, que 
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reproduzam um senso comum, sem se arriscar em questionamentos que possam afastar o 

anunciante. Isso tem reflexo na ausência de discussão da temática, além de retroalimentar esta 

situação (ANDI, 2005, p. 63). Como esclarecido pelo Jornalista, não é possível concluir se a 

mídia é assim porque as pessoas gostam, ou se as pessoas gostam porque a mídia é assim. 

Novas perspectivas seriam bem-vindas, entretanto mesmo os profissionais de comunicação 

que procuram expressá-las, por estarem dissonantes com o imaginário social, têm dificuldade 

de espaço nos meios de comunicação, prejudicando-se a construção de matérias que 

contribuam para o debate público e retratem a pluralidade de ideias (ANDI, 2005, p. 9). 

 

O jornalista exemplifica a força que políticas públicas têm em interferir na 

programação. Em meados da década de 2010, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, vinculado ao Ministério da Justiça, considerou abusivas as campanhas 

publicitárias dirigidas às crianças, mas não as proibiu. De lá para cá, com a redução do retorno 

financeiro por publicidades, a programação infantil na televisão reduziu-se significativamente. 

Exemplos semelhantes, citados por outros entrevistados, ilustraram como a proibição de 

veiculação de propagandas de tabaco foram fundamentais para a redução do consumo da 

droga. Aqui, o Jornalista traz informação relevante sobre o comportamento da mídia: no caso 

do tabaco, segundo ele, já havia um crescente clamor da sociedade sobre os efeitos do fumo à 

saúde pública. Mesmo antes da programação legal, os cigarros haviam sumido de cenas de 

novelas por se procurar reproduzir o novo senso comum. Mesmo nesse momento, não era 

incomum observar-se, nas mesmas telenovelas, principalmente homens, em cenas de 

descontração e lazer, bebendo uísque. Como a lei sobre veiculação de propaganda de bebidas 

alcoólicas é mais permissiva que a do tabaco, fato criticado pelo Coordenador de Políticas 

Públicas, mantém-se nas telenovelas uma permissividade ao uso de álcool, mas não ao de 

tabaco. Outro exemplo da força do poder público é ilustrado quando o Ministério da Saúde 

realizou uma grande campanha com peças publicitárias contra drogas ilícitas: as telenovelas 

passaram a tratar do tema ainda que, como será visto abaixo, de um modo não educativo. 

Parece importante destacar que nos anúncios oficiais não ocorrer uma cobertura significativa 

da implementação dos programas e projetos governamentais, o que aponta para uma falta de 

interesse em um acompanhamento sistemático dos mesmos, obstando a possibilidade de 

avaliação e de cobrança de resultado (ANDI, 2005, p. 62). 

 



55 

 

 

 

Os exemplos ilustram como os meios de comunicação lidam com o problema das 

drogas, ainda que o das ilícitas contenha um outro limitante. Abordar esse tema na grade de 

programação deve ser realizado de maneira que não configure apologia ao uso de drogas. 

Assim, uma linha antiproibicionista, como marketing social, provavelmente não ocorrerá, 

restando a discussão sobre a questão de saúde pública, esta também importante, se eficiente. 

O Profissional de Emergência expressou seu incômodo ao assistir programas televisivos, nos 

quais é exibida a vida de luxo e riqueza de grandes narcotraficantes nacionais e internacionais. 

Para ele, isso pode encantar crianças e adolescentes para uma promessa de vida de aventura e 

riqueza. De modo semelhante, a mídia pode provocar um efeito inverso de interesse no uso de 

drogas, quer pela natureza marginal noticiada, quer pela própria possibilidade de transgressão 

(MEDEIROS, 2014, p. 108). Gilberto Velho verifica que a existência de uma moral 

identificadora faz com que o desviante funcione como marco delimitador de fronteiras, 

símbolo diferenciador de identidades, no qual a sociedade se percebe pelo que não é, ou pelo 

que não quer ser (VELHO, 2008 , p. 61). 

 

No presente trabalho, não há espaço para analisar o efeito da veiculação de 

informações sobre o comportamento especialmente de jovens, contudo especificamente sobre 

a questão da droga, como já vimos, a ausência de um debate público associado a uma moral 

identificadora podem criar grandes dificuldades de discussão do conteúdo dessas informações 

pela família. A narrativa demonstra ainda como pode ser tênue a linha entre informação e 

apologia, denotando mais uma consequência de uma política proibicionista sobre a liberdade 

de expressão. 

 

Outrossim, a falta de informações à família pode ser catastrófica, como ilustrado pelo 

Jornalista que, em sua adolescência, perdeu a confiança pelas informações prestadas por seu 

pais que o admoestaram sobre os graves efeitos de se beber maconha, forma de consumo 

improvável, conforme conhecimento do adolescente. Eu mesmo, durante essa fase da vida, 

recordo-me do desconforto quando verbalizado, por adultos desesperados, sobre a forma 

intensa como as pessoas estava fumando cocaína e álcool. É importante ressaltar que não se 

pode tomar o adolescente como recipiente passivo ou objeto controlável por influências 

familiares ou sociais e nem por determinações externas; mas participantes ativos do processo 
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de formação de vínculos e de transmissão de normas (SCHENKER; MINAYO, 2005, p. 712). 

A citação de fato ocorrido há três décadas, sobre beber maconha, também pode indicar que 

ainda estava em construção o estigma do dito maconheiro, emprestando-se a caracterização 

bem consolidada, naquela época, de outro estigmatizado, o alcoólatra, como forma de 

enfatizar e justificar o discurso. 

 

Se a assunto é pouco abordado pela mídia, vários relatos se compadecem quanto ao 

modo trágico como é tratada a tolerância ao álcool. O Coordenador de Políticas menciona a 

cena de uma telenovela na qual, alunos concluintes do ensino médio, provavelmente menores, 

comemoravam a formatura bebendo em um bar. Este entrevistado fala das músicas de 

“sofrência” nas quais o indivíduo, diante de uma desilusão amorosa bebe, para esquecer da 

paixão. Ambas as produções culturais alcançam menores de idade sem serem consideradas 

apologias a um crime. Para o Guarda, que não quis continuar a desenvolver o tema, a mídia, 

quanto a questão das drogas, é até mesmo muito liberal. 

 

Ao seu turno, nas palavras do Profissional de Emergência, a mídia é pouco educativa 

nas informações que prestam sobre drogas. A atitude pode até ser desinformativa, de acordo 

com a exposição do Psicólogo, como a reprodução de ideias de que em um só episódio de 

consumo de crack pode-se levar a pessoa à dependência. Para ele, como parte do processo 

terapêutico, solicitar aos pacientes que escolham notícias de jornais para desmistificação do 

tema tem sido importante, inclusive para que o usuário reflita como a mídia tem tratado o 

tema. A prática muitas vezes transforma o próprio discurso moralista do paciente. As 

representações hegemônicas na sociedade podem ser apreendidas pelos próprios usuários, 

influenciando na formação da sua autoimagem, ganhando status de verdade e guiando suas 

condutas (MELO; MACIEL, 2016, p. 85). Essas pessoas, como regra, se percebem 

estigmatizados no final da adolescência, ou na vida adulta. Goffman informa que pessoas 

estigmatizadas em uma fase avançada da vida, conheciam o que se pensa do estigmatizado, 

muito antes de serem obrigados a considerar a si próprios. Assim, são prováveis os conflitos 

em se identificarem como doentes e uma grande facilidade para se autocensurarem 

(GOFFMAN, 1988, p. 32). A vergonha se torna uma possibilidade central, levando-os a se 

imaginar como um não-portador do tributo indesejado (ibidem., p. 10). 
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O jornalista argumenta que diante de uma população, que ele considera, de opinião 

conservadora, uma discussão mais profunda será evitada pelos meios de comunicação, 

reproduzindo a forma como aquele tema já é visto socialmente e reforçando os preconceitos. 

As telenovelas apresentam o personagem como aquele cuja vida teria sido desmantelada pelo 

tráfico. Gilberto Velho, qualificando a categoria de drogado, observa que isso significa um 

poder de acusação moral e médica, e que assume uma dimensão política, logo sendo uma 

acusação totalizadora. Os acusados são moralmente nocivos, ameaçando o status quo, fracos, 

sem vontade e manipulados por traficantes para fins escusos. Essa categorias de acusação 

totalizadoras atacam a identidade dos acusados de forma radical (VELHO, 2008 , p. 63-64). O 

drogado é rotulado como um doente, daí se construindo todo um discurso sobre anormalidade 

do consumo de drogas e as consequências nefastas para o indivíduo e para a sociedade 

(ibidem., p. 65). O Profissional de Emergência lembra, paradoxalmente, que é de domínio 

público, o conhecimento sobre vários artistas – em vida profissional produtiva- e que já 

declararam serem consumidores de drogas ilícitas. O Psicólogo lamenta que no senso comum 

e até mesmo no Judiciário, se acredite que tratamento signifique exclusivamente abstinência 

ao consumo, quando, na opinião de Leonardo de Araújo e Mota, os usuários não pretendem 

abdicar do prazer associado ao consumo de drogas, ainda que temam sofrer as condenações 

morais e toda a sorte de infortúnios reservadas àqueles que não conseguem estabelecer um 

padrão de uso socialmente aceito (MOTA, 2008, p. 31) . 

 

Se o objetivo é educar, o Jornalista tem convicção que não é efetivo apresentar um 

pacote pronto de informações sobre drogas, sem espaço para reflexão de quem recebe as 

mesmas. Para ele, esse movimento de cima para baixo é típico de uma mídia pouco 

democrática brasileira. Ao contrário, o processo educativo só aconteceria se a pessoa formular 

seu próprio discurso. Uma coisa é você ouvir alguém falar; outra coisa é você formular uma 

fala própria para expressar essa informação. Aquele discurso deixa de ser do outro e passa a 

ser seu. Para tal é necessária uma comunicação de duas mãos, na qual se ouça e se fale; 

existindo espaço para receber, reformular e reemitir a mensagem. Em um artigo sobre uso de 

drogas na adolescência, as autoras observam que mensagens recebidas da mídia influenciam a 

tomada de decisão a respeito de vários assuntos; e que a reflexão crítica deles, entre pares e 

com pais e educadores, moderam o risco potencial da exposição e potencializam a 



58 

 

 

 

comunicação e o amadurecimento em relação a vários problemas. Para as mesmas, seria 

preciso refletir sobre a inocuidade de slogans repetitivos tipo diga não às drogas, pois que a 

falta de adesão dos jovens revela o não reconhecimento de propostas moralistas e autoritárias; 

propostas não fundadas na visão complexa dos fatores de risco e de proteção (SCHENKER; 

MINAYO, 2005, p. 713). O trabalho dos pacientes com jornais, parece abrir exatamente este 

espaço de ressignificação e complexificação, talvez denotando que seja mister para o próprio 

usuário, ao tentar lidar com sua dependência, compreender suas próprias concepções sobre 

tema, o que permitiria identificar novos horizontes em que pudesse reconstruir suas relações 

sociais.  

 

A imagem social de usuário de drogas como o crack, por serem de baixo custo 

permitindo o acesso também a populações de baixo poder aquisitivo, é associada à parte 

perigosa ou marginal da cidade. A partir de 1970, a mídia passou a ser o braço armado do 

império transnacional, enaltecendo a eficiência das gestões privatizadas. Em um ambiente de 

marginalização social e desemprego, com aumento das incidências criminais, cresce a 

repressão policial (BATISTA, 1998, p. 88). A mídia se vincula com o sistema penal de uma 

maneira especial, constituindo-se, para além da função comunicativa, em uma 

“executivização” das agências de comunicação do sistema penal (BATISTA, 2002, p. 271). 

Ao seu turno, ela irradia a ideia da pena como rito sagrado de solução de conflitos, sendo a 

criminalização, muitas das vezes, o único ato de governo para administrar os próprios 

conflitos que ele criou (ibidem., p. 273-274), isto é, um Estado social mínimo (neoliberal) 

operado por um Estado penal máximo que despolitiza os conflitos sociais e politiza a questão 

criminal (ibidem., p. 282). Para o autor, a criminalização das drogas serve como pretexto para 

o exercício de vigilância (ibidem., p. 278) o que revela a importância estratégica da 

criminalização das relações sociais no noticiário. 

 

Anteriormente, foi relatado o uso da palavra Cracolândia, que remete a tentativa de 

uma limitação geográfica do problema, ainda que tais drogas sejam consumidas por pessoas 

de quaisquer classes sociais. Também já citada a estranheza da venda e consumo de drogas 

sintéticas em locais frequentados pela classe média, sem que isso provocasse reações maiores 

dos frequentadores. Segundo Regina Medeiros, no discurso popular, a demarcação de 
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territórios de drogas, em especial o crack, reforça valores sociais opostos, a intolerância, a 

discriminação, a suspeita e o medo; expressando-se rituais de identificação e humilhação e 

apresentados de forma desproporcional pela mídia, provocando impactos eficazes nas 

imagens estereotipadas e nas representações negativas apresentadas à população em geral 

(MEDEIROS, 2014, p. 108). O Jornalista interroga-se do motivo do escarcéu criando, quando 

se debate o crack, diante de um consumo menos prevalente que o da cocaína. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O trabalho procurou demonstrar o caráter complexo que é o consumo de drogas 

qualificadas como ilícitas, em especial diante do questionamento do motivo da proibição, 

considerando os efeitos sociais e em saúde do consumo de outras substâncias lícitas, 

particularmente o álcool. Um primeiro problema apresentado foi a dificuldade de localizar 

grandes referenciais teóricos do campo das ciências sociais, trabalhando drogas ilícitas, 

família, mídia e mesmo a violência relacionada. Ao seu turno, a bibliografia produzida pelo 

campo da saúde pública, aqui incluída a psicologia, rotineiramente aborda o usuário em uma 

fase de dependência, o que empobrece a discussão sobre prevenção, identificação de fatores 

de proteção e de uso, ao usuário e a família. A bibliografia levantada pouco analisa a 

eficiência do papel do Estado na implementação das políticas públicas relacionadas às drogas, 

senão quando para condenar a repressão e suas consequências. O consumo de drogas ilícitas é 

tolerado pela maioria dos discursos apresentados, e algumas vezes visto como um direito, 

exceto se trouxer empecilhos para a família e para a sociedade. A partir dessa ressalva, alguns 

relatos parecem ter trazido elementos de estigmatização do usuário, para justificar esses 

limites que foram ultrapassados, destacando que os entrevistados eram profissionais com 

vasta inserção sobre o tema. 

 

A família é percebida como instituição que reproduz valores considerados tradicionais, 

reforçando os estigmas sociais relacionados ao usuário de drogas, ainda que não veja como 

drogado, o consumidor abusivo de medicamentos e, nem mesmo drogas que não são 

trabalhadas pela mídia, como as novas drogas sintéticas. Isso indica que a família 
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simplesmente reproduz o tom catastrófico com que são tratados alguns temas pela mídia, não 

se podendo esquecer que existiria uma clara estratégia desses familiares, ao assim agirem, 

para a manutenção das relações de vínculo, tão caras ao núcleo. A família é apresentada como 

uma importante vítima da violência relacionada ao tráfico de drogas ilícitas, depois do 

usuário, situação que não se reverterá simplesmente com uma lei de descriminalização do 

porte de pequenas quantidades, mas senão com a retirada do monopólio da venda de drogas 

do tráfico ilegal. Outra conclusão destacada é que pouco se trabalha preventivamente com a 

família, quer nos casos de uso recreativo, quer no tratamento da dependência. Entretanto, essa 

mesma família é eleita como responsável quase que exclusiva para lidar com as efeitos do 

usuário dependente; e, diante de um sistema de saúde pública desmontado, com grande 

dificuldade de apoio por outras instituições, nomeadamente a Justiça. Esse aspecto pode 

denotar a incompetência em se tratar o tema ou o equívoco, em alguns casos, em se 

considerar, como centro da ação, o usuário dependente, mas não a família. 

 

Se o papel controlador do Estado praticamente não aparece na fala dos consulentes, a 

omissão ou desinteresse em implementar e desenvolver as políticas públicas sobre drogas são 

citados. Segundo as entrevistas, opta-se por uma posição política de reprodução do senso 

comum, mas também estimulando o consumo de drogas lícitas, como o álcool, através de 

patrocínios públicos. Como maior financiador da mídia, o Estado teria condição de 

desenvolver outras estratégias de prevenção, inclusive com marketing social, não só para o 

usuário, mas para a família e comunidade, destacadamente a escola. A mídia é percebida 

como intensificadora da visão alarmista envolvida no tema, não conseguindo abrir espaço 

para debates mais complexos. Se, de um lado, isso se deve a uma estratégia empresarial para 

não perder patrocinadores privados e mesmo público, de outro, como já referido, os meios de 

comunicação se mantêm confortavelmente recebendo financiamentos públicos, sem que o 

Estado cobre eficiência na comunicação. Uma questão que me incomodou sobremaneira foi a 

ausência de discussões sobre prevenção e drogas nas mídias ditas sociais. Talvez isso se de 

pela ausência de estudos sobre o tema ou que as discussões estejam sendo travadas em grupos 

fechados de interesse e que não conseguem alcançar o grande público. A ausência da 

utilização dessa tecnologia pelos agentes do Estado reforça a impressão de uma opção 

ineficiente na implementação das políticas públicas. Todavia, a invisibilidade das mídias 

sociais, em especial junto aos profissionais de saúde, tanto na prevenção quanto no 
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tratamento, parece ser uma questão mais delicada: trata-se do desconhecimento da ferramenta 

como uma possibilidade de ação? Será que os campos de saber se fecharam tanto que têm 

dificuldade de se apropriar de outras ferramentas tecnológicas? Ou esses profissionais 

envolvidos já testaram essa estratégia contudo a mesma foi ineficiente?  

 

A análise não deu conta de todos os aspectos relacionados a matéria pesquisada, 

porém suas conclusões, repito, não generalizáveis, permitiu explorar novos elementos a partir 

da realidade narrada por pessoas atuantes na área - para além de saberes segmentados, e 

porque não dizer, herméticos-, atividade imprescindível a quem se propõe examinar a extrema 

complexidade das relações sociais. 
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ANEXO A 

 

CARTA DE ESCLARECIMENTO 

 

O Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), em uma pesquisa para o Trabalho de 

Conclusão de Curso, com o tema Estado , encarceramento e mídia, a partir da política de drogas ilícitas, 

conduzido pelo aluno de graduação do Curso de Sociologia da UFF, Alan Kardec Campos Pedroza, e orientado 

pelo Professor Lucas Correia Carvalho. Este estudo tem por objetivo compreender como atores, de distintas 

instituições e organizações, com algum envolvimento em trabalho ou debates sobre proibicionismo/ 

antiproibicionismo das drogas, mobilizam os discursos produzidos quanto à proibição e suas consequências 

sociais e legais; combate à violência penal ou a discriminação/encarceramento dos usuários de drogas. 

 

Os dados obtidos por meio desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados em nível individual, 

visando assegurar o sigilo de sua participação. A análise dos resultados procurará não permitir a identificação 

dos entrevistados, contudo a ocorrência de improvável furto de informações, assim como a citação de 

instituições, mesmo que de forma genérica, podem resultar em revelação de entrevistados; ainda que o risco seja 

mínimo. O estudo não conta com financiamento público ou privado.  

 

Sua participação consistirá na concessão de entrevista semiestruturada, sobre a qual será realizada análise de 

conteúdo. Planeja-se realizar entrevistas com profissionais de saúde, da segurança pública, membros do 

Judiciário e do Ministério Público, Defensores Públicos, religiosos, organizações civis de interessados, 

movimentos feministas, movimentos de defesa de direitos de igualdade em raça, sindicatos de trabalhadores, 

políticos, e outros, em um período máximo de 2 horas. Se concedida autorização, poderá haver registro de áudio 

da entrevista. O aluno responsável se compromete a tornar públicos, nos meios acadêmicos e, se possível, 

científicos, os resultados obtidos, de forma consolidada, sem qualquer identificação de indivíduos. Em sendo 

fornecido email, o Trabalho Final poderá ser enviado aos interessados.  

 

Caso você se sinta esclarecido e concorde em participar desta pesquisa, assine, se quiser, ao final deste 

documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do aluno pesquisador, que poderá ser 

contactado, até o final da pesquisa, estimado para ser finalizada em dezembro de 2018, pelo email: 

kardecmam@yahoo.com.br. 

 

Gostaria de acrescentar as seguintes informações para participação (descrever)?:  
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ANEXO B 

 

ROTEIRO INICIAL DA ENTREVISTA 

 

a) Parte de identificação: Nome, idade, sexo, ocupação, email para contato e descrição da atividade atualmente 
realizada; 

b) qual sua motivação para integrar a Instituições 

c) Sobre as drogas ilícitas, qual a posição do entrevistado: proibicioista/antiproibicionista/outras; 

d) Por que da posição pessoal? 

e) Já teve possibilidade de participar da discursão em outras instituições? Quais? 

f) Apesar da posição pessoal sobre o tema, qual a posição que deve ser adotada considerando a Instituição da 
qual participa? 

g) A posição da Instrituição é obrigatória ou indicada? 

h) Qual a discricionalidade que tem para adotar posturas diferentes daquela esperada pela instituição? 

i) Como vê a discussão sobre o tema em outras instituições e o que concorda ou discorda sobre eles? 

j) Qual a opinião que tem sobre a questão de saúde pública, jurídica, moral, religiosa, que deve ser levada em 
conta quando se discute o tema? 

k) Como acha que o tema é tratado na grande mídia? 

l) O que você concorda/discorda no trato pela grande mídia, sobre o tema? 

m) Como você melhoraria a divulgação do tema na mídia? 

n) Qual o papel das mídias alternativas para discutir o tema? 

o) Qual a expectativa que você tem sobre a atual pesquisa? 

 


