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RESUMO 

O presente trabalho destina-se a problematizar as atuais verdades instituídas em torno 

do uso de álcool e drogas ilícitas. Nosso principal objetivo é colocar em análise, a partir 

do uso da ferramenta genealógica, os modos como se constituem as possíveis relações 

entre a Psicologia e os Direitos Humanos, destacando a necessidade de realizarmos um 

debate aprofundado sobre a questão das políticas públicas que envolvem o uso de 

drogas no Brasil e o trabalho da Psicologia nesse contexto, problematizando os 

discursos moralizantes e as práticas criminalizadoras produzidas nesse campo, em 

especial nesse momento histórico de retrocessos no que diz respeito às conquistas 

realizadas nessa área. 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Política de Álcool e Drogas. 

ABSTRACT 

This paper is aimed at problematizing the instituted truths concerning the use of alcohol 

and illicit drugs. Our main purpose is to place under analysis, by using the genealogical 

tool, the ways in which possible relations between Psychology and Human Rights are 

constituted.  We try to emphasize the need to carry on deeper discussions concerning 

public policies involving the use of drugs in Brazil and the role Psychology plays in this 

context. We aim at problematizing the moralizing discourse and criminalizing practices 

produced in this field, especially in this historical moment of setbacks regarding the 

achievements previously accomplished in this area. 

Keywords: Human Rights, Alcohol and Drugs Policy. 

 

1- PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: UMA INTERSEÇÃO 

O campo de diálogos e de experiências que hoje compreendemos como sendo o 

espaço relativo às discussões e ao entendimento sobre os Direitos Humanos forjou-se 

historicamente a partir de um conjunto de produções coletivas que sustentaram e 

afirmaram a necessidade de fundamentarmos as relações humanas (suas criações, 

intervenções e práticas) nos princípios da igualdade e da dignidade. Muitas lutas e 

enfrentamentos foram e continuam sendo sustentados nesse sentido, tornando a garantia 

de Direitos Humanos um desafio ainda latente e um tema urgente de ser pensado 
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contemporaneamente. Podemos acrescentar que a atual realidade política que vivemos 

no Brasil nos impulsiona ainda mais nesse direcionamento, uma vez que os retrocessos 

vividos são cada vez mais concretos,  materializando-se nas ações implementadas por 

um governo de extrema direita que claramente se coloca a favor das elites e dos 

interesses daqueles que  detêm o poder do capital.  

Desde a terrível experiência vivenciada com os campos de concentração nazistas 

- em ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial - e junto a essa circunstância 

histórica, a constatação do quão intolerável são determinadas políticas de Estado, 

percebemos (como humanidade) a importância do estabelecimento de princípios que 

organizassem e definissem um compromisso universal e irrestrito em relação ao 

cumprimento do que foi apresentado, em 1948, como sendo a “Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH)”. 

A partir da formalização da DUDH, alguns avanços foram construídos (tanto no 

plano das leis e regulamentações quanto no da criação de grupos e entidades que atuam 

e militam nesse campo), porém, a possibilidade de afirmarmos a dignidade humana 

(independente de cor, raça, religião, etnia, gênero) como referência de nossas práticas 

cotidianas ainda é essencial. 

Convocamos, então, a psicologia para esse debate na busca de ativarmos um 

espaço de interlocução entre este campo de saber-fazer e o território dos Direitos 

Humanos, vislumbrando a possibilidade de que nesse encontro muitas outras 

perspectivas para pensarmos o homem, o mundo, a vida e as relações possam ser 

inventadas e experimentadas. 

Entende-se que, cada vez mais, torna-se imprescindível explicitar o 

diálogo entre esses dois campos, não apenas para demonstrar os 

pontos que possuem em comum, mas principalmente para 

fundamentar teoricamente quais as conexões entre Psicologia e 

Direitos Humanos. Secundariamente, evidenciar aos que ainda não 

vislumbram esse diálogo a possibilidade de perceber a proximidade 

inerente que existe entre essas duas áreas. (ROSATO, 2011) 

Nesse sentido, pretendemos colocar em análise e tornar mais complexa as 

discussões acerca dos modos como se constituem e sustentam as possíveis relações 

(discursivas, teóricas e práticas) entre os territórios da Psicologia e dos Direitos 

Humanos, acentuando nesse exercício a importância do debate sobre o uso de drogas, 

assim como sobre as políticas públicas relacionadas a esse modo de operar na vida e nas 

perspectivas moralizantes que, de forma habitual, atravessam esses tópicos e 

experiências. 

Buscaremos com esta pesquisa investigar de quais formas a Psicologia pode 

interferir nas discussões/intervenções sobre como a questão das drogas tem sido 

colocada no tempo presente, tendo como aliada nesse exercício a luta pela afirmação e 

garantia dos Direitos Humanos.  

Para tanto, algumas problematizações e desnaturalizações precisarão ser 

mobilizadas: discutir o olhar estigmatizado sobre os usuários de drogas, bem como as 
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verdades universais instituídas em torno do tema, buscando alternativas para o viés 

moralizante que embasa os pensamentos e discursos sobre essa questão.  

Nesse circuito analisaremos ainda as propostas fornecidas pela “Política 

Nacional de Redução de Danos” para lidar com a questão da drogadição, 

problematizando o papel do psicólogo como mantenedor, ou não, do olhar 

estigmatizado e silenciador das vozes dos usuários de crack e outras drogas. 

Nesse momento específico da história do Brasil,  em que observamos retrocessos 

inimagináveis no campo das políticas públicas e dos direitos humanos, é de extrema 

urgência a discussão de temas que visem ao respeito à diversidade e pluralidade que nos 

compõe enquanto seres humanos, evitando o enquadramento e a desqualificação dos 

usuários de drogas, e entendendo que há várias formas de estar no mundo e de se 

relacionar com ele. 

 

2 - A GENEALOGIA COMO MEIO 

Realizaremos essa pesquisa com base no instrumental teórico-metodológico da 

genealogia. Esta ferramenta nos permite repensarmos os modos como fazemos a história 

das coisas (homem, mundo, ações) e questionarmos, nessa relação, o uso de conceitos 

como os de essência, origem, natureza e verdade como fundantes do ato de pesquisar.  

Um estudo genealógico faz-se atento às descontinuidades presentes no campo de 

relações de força que sustentam determinadas ações/acontecimentos, contribuindo para 

que as diferenças irrompam nas permanências do mesmo. Por isso, a pesquisa 

genealógica “é uma investigação e não uma tautologia” (LOBO, 2012, p. 15), 

indicando-nos a necessidade de olharmos para os processos de produção que geram 

condições de possibilidade para que determinado argumento, pensamento ou prática 

vigorem. A genealogia fomenta a construção de uma crítica ao presente sempre disposta 

a fazer funcionar experiências de resistência no cerne daquilo que parece hegemônico, 

cristalizado. 

A pesquisa genealógica como prática teórica “[...] agita o que se percebia 

imóvel, ela fragmenta o que se pensava unido; ela mostra a heterogeneidade do que se 

imaginava em conformidade consigo mesmo” (FOUCAULT, 1979, p. 21). 

Dessa maneira, a metodologia genealógica nos auxiliará no estudo que 

desejamos propor, pois este modo de pesquisar amplia e eleva o que existe de 

fragmentário nas produções humanas e recusa qualquer pretensão de totalidade com as 

análises que constrói.  

Com este referencial metodológico buscamos menos a produção de verdades 

universais numa posição de dominação sobre certo tema ou assunto. Diferente disso, a 

pesquisa genealógica não cessa de multiplicar os riscos, fazendo nascer perigos e 

abatendo proteções ilusórias. Ela desfaz a unidade do sujeito (pesquisador, inclusive) e 
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do mundo, complexificando e intensificando as constituições de cada um desses 

elementos (FOUCAULT, 1979). 

 

3 - UMA ESCRITA COMO RESISTÊNCIA 

As últimas notícias do nosso atual Governo Federal são desanimadoras. 

Decisões que se desdobram pelas outras esferas do poder público, como o estadual e o 

municipal, alcançando uma escala ampliada de efeitos.  Indagamo-nos o quanto 

podemos suportar em meio a tantos retrocessos, por quanto tempo conseguiremos gritar 

para ouvidos moucos ao clamor do povo. Um poder executivo que se coloca 

abertamente a favor das elites e do sistema. Um sistema produtor de desigualdades, 

gerador de normatizações e estereotipias capazes de aniquilar modos de existência 

destoantes da média. Nesse sentido, esta escrita coloca-se como uma tentativa de 

resistência frente à perda constante de direitos, frente ao ataque aos menos favorecidos, 

aos marginalizados, aos que incomodam a massificação e controle desejados pela classe 

dominante, que abrangem figuras da esfera política, do judiciário, empresários, etc. 

Nesse sentido, pretendemos analisar quais as possíveis vertentes e consequências 

da decisão tomada pelo Conselho Nacional de Política sobre Drogas (Conad) no dia 01 

de março de 2018, a qual possui poder deliberativo, ou seja, orientará as políticas 

públicas a respeito de drogas elaboradas pelo Governo Federal. Com 16 dos 22 votos 

possíveis, a nova resolução defende a busca da abstinência como principal objetivo das 

políticas que envolvem a questão. Decisão essa aprovada pelo decreto presidencial 

publicado em Diário Oficial em 11 de abril de 2019, a qual também revoga o Decreto 

n°4.345 de 26 de agosto de 2002, que identifica a Redução de Danos como central na 

política nacional de combate às drogas. 

Uma reflexão menos superficial se faz necessária na medida em que alguns 

questionamentos insistem em nos atravessar. Quais são os olhares e discursos que 

permeiam a associação da droga e sua liberação com a própria personificação do mal? 

Qual a diferença prática entre as drogas lícitas (álcool e cigarro) e ilícitas (cocaína, 

maconha e outras)? Esses são alguns dos questionamentos que são construídos na 

medida em que buscamos afirmar um estudo genealógico do tema, ou seja, um estudo 

que não percebe as realidades como naturezas e que busca complexificar a análise das 

múltiplas forças que atuam na configuração da questão das drogas e de seu uso.  

Seguindo o projeto capitalista neoliberal, cuja lógica predominante é 

individualista, competitiva e punitivista (SANTOS & PAULON, 2015), observamos o 

quanto tal decisão agrega e reafirma uma perspectiva de exclusão e controle de corpos, 

lançando ainda mais à margem da sociedade aqueles filhos pródigos por ela mesma 

gerados, cujo extermínio representaria um grande alívio. Nessa sociedade voltada para o 

consumo, imediatismo e descarte, nada mais condizente do que a fuga imediata 

proporcionada pelo crack, por exemplo, como saída para as mazelas sociais existentes.  

Todo ambiente social tende a ser orientado pela síndrome consumista, a qual reduz a 

distância entre o querer e o obter (BAUMAN, 2009). Encontrar na droga a 

personificação do mal nos afasta das indagações referentes à produção social dessa 
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questão. O que leva ao uso da droga? Quais questões sociais estão envolvidas? Por que 

o uso deixa de ser pauta de saúde e passa a ser questão de segurança pública?  

Como desdobramentos dessa política econômica que sugere e que parte da 

premissa de que todos temos as mesmas oportunidades, a meritocracia1 e a 

culpabilização afirmam uma visão positivista individualizante, que retira os sujeitos do 

contexto social, político, econômico e cultural que os cerca e os coloca como únicos 

responsáveis das suas realidades. Dessa forma, corroborando o que dissemos acima, 

evita-se a problematização de questões muito mais amplas e complexas que envolvem 

nosso sistema capitalista normativo e contribui para sua manutenção.  

Nosso próprio discurso “psi” especializado se coloca, em diversos momentos, a 

favor de tal culpabilização e estereotipização.  

“[...] A trágica aliança entre o sistema penal e os denominados saberes 

‘psi’, nitidamente retratada na simetria existente entre o manicômio e 

a prisão, instituições totais de controle2, cuja origem comum remonta 

aos séculos XVIII e XIX” citação com mais de 3 linhas. (KARAM, 

2013, p.148)  

A partir de uma posição supostamente superior de saber (logo, de poder), 

reafirmamos as dicotomias categorizantes que sustentam nossa sociedade normativa. 

Atuando como “ortopedistas sociais” (BICALHO; CASSAL; MAGALHÃES; 

GERALDINI, 2009), nos colocamos a ajustar, moldar, identificar e diagnosticar modos 

de vida desviantes, que fogem ao controle social citado anteriormente, o qual fornece 

modelos determinados que sustentam a máquina capitalista de produção e consumo. 

Logo, somos nós, os “psicólogos conhecedores da mente humana”, os responsáveis por 

corrigir tais problemas, assim como um ortopedista que engessa uma perna quebrada, 

para que os desviados possam rapidamente retornar ao seu lugar na engrenagem desse 

sistema que não pode parar.  

Nessa conjuntura, construímos o perfil do jovem, pobre, sem escolaridade, 

perigoso, delinquente, “em surto”, alvo das medidas de proteção e das ordens judiciais 

de internação compulsória. “Foi como estatuto de doença que o crack garantiu 

reconhecimento científico” (CUNDA & SILVA, 2014, p.247). Proliferam-se estudos 

que correlacionam o uso da droga com comportamentos inadequados e violentos 

(OLIVEIRA & NAPPO, 2008). Constrói-se, assim, um discurso que produz 

intervenções/práticas no cotidiano das vidas das pessoas e determina modos de 

 
1 Um modelo meritocrático é um princípio ou um ideal de organização social que tende a promover os 

indivíduos dentro de diferentes corpos sociais - escola, universidade, instituições civis ou militares, mundo 
do trabalho, administração pública etc. - em função do mérito (talento ou aptidão, trabalho, esforço, 
competência, inteligência, virtude) de cada um, e não em função da origem social (classe), da riqueza ou 
das relações individuais (fisiologismo, nepotismo ou cooptação). Porém, nos perguntamos, não seria uma 
ferramenta para legitimar a desigualdade dentro do sistema? Como uma pessoa que nasce na favela, 
sem acesso aos direitos básicos, que passa fome, é exposto à violência, etc, pode ser comparado àquele 
que nasce com todos os seus direitos básicos garantidos, e que tem acesso a todos os meios disponíveis 
para desenvolver suas habilidades sem preocupar-se com a fome, violência, ou sobrevivência? 
2 Para maiores informações sobre o tema em questão, buscar a obra clássica de Michael Foucault, Vigiar 
e Punir (tradução: Raquel Ramalhete. Petrópolis: Editora Vozes, 25ª ed., 2002.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fisiologismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nepotismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coopta%C3%A7%C3%A3o
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pensarmos e nos relacionarmos com esta realidade delimitada pelas propostas 

“especializadas”. 

Desde os canais mais periféricos até a imprensa hegemônica, vendeu-

se o terror associado à droga, captando espectadores aflitos e sem 

esperanças sobre a causa. A campanha anticrack cristalizou a pedra 

como a causadora dos descaminhos sociais e a afirmação da 

dependência química como pilar fundamental da vida marginal. 

(CUNDA & SILVA, 2014, p.247) 

Um discurso cheio de paradoxos, que se encerra em si, mas que atinge estatuto 

de verdade, e como tal, não é contestado. O tema, restringido pela grande mídia às 

páginas policiais, diagnosticado pelos especialistas como transtorno gerador de 

violência, ganha a opinião popular manipulada como um mal a ser extirpado. Os 

usuários? Estão possuídos, já não ocupam mais a categoria “humana”, não têm voz, 

nem vez, devem ser controlados.  

Segundo Rosimeire Silva (2013), é necessário desconstruir a identidade criada 

para esses usuários, a qual os designa a um mesmo destino de tratamento: fora da 

cidadania. Essa desconstrução é essencial para que cada experiência de drogadição 

possa ser tratada em sua singularidade. 

A política do mal-estar deve, ao mesmo tempo, ser capaz de ofertar a 

sustentar uma clínica cidadã, tratando em liberdade e com dignidade 

os que sofrem e, indo além de si, deve intervir sobre a cultura da 

exclusão que os ameaça. Uma clínica antimanicomial da toxicomania 

não pode se furtar a questionar os nomes com os quais a sociedade 

define a drogadição e os sujeitos que se intoxicam. Drogado, 

criminoso, delinquente, pecador ou doente são, sem exceção, 

identidades marginais e, como tais, colocadas a um destino 

previamente traçado: fora da cidadania. Desconstruir tais identidades é 

condição preliminar para tratar a singularidade de cada experiência de 

drogadição. (SILVA, 2013; p. 61,62) 

Conforme estudo desenvolvido por Melo e Maciel (2016), os efeitos de tal 

representação social têm desdobramentos negativos sobre a representação que o próprio 

sujeito tem de si, caindo em um ciclo no qual os estereótipos e as concepções negativas 

são apropriados e reconstruídos. “Diante disso, é preciso compreender que qualquer 

trabalho ético e de qualidade [...] requer o máximo possível de afastamento dos 

preconceitos e dos estigmas associados a essa questão” (MELO & MACIEL, 2016, p. 

85). 

Porém, na contramão de tal visão, caminhamos para um retorno ao modelo 

manicomial. Isolamento. Internação. Controle. Limpeza. O discurso do usuário se faz 

ausente nos debates e discussões acerca das políticas a serem adotadas. Aquele que 

deveria ser a bússola a indicar o caminho é silenciado, sendo, então, tutelado e 

controlado. 
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O modelo asilar-manicomial baseia-se na perspectiva psiquiátrica e, portanto, no 

saber médico, numa articulação de discursos e práticas que transforma a loucura em 

doença. Dessa maneira, aponta e exige um “tratamento” baseado no isolamento 

(principalmente por tomar a loucura e tudo que escape aos padrões sociais, como algo 

que não é “razoável”). Vale ressaltar que essa intervenção se dá não apenas em relação 

aos corpos e vidas daqueles definidos como “loucos”, mas se estende a todos aqueles 

que por algum motivo não se adequam à logica da normatização social, científica (mães 

solteiras, homossexuais, “vagabundos”, etc.). O manicômio envolve, portanto, práticas e 

saberes que sustentam a lógica da punição, do isolamento, dominação e normatização, 

sendo, assim, um espaço de tutela e de controle. 

 

4 - O DISCURSO E SEUS EFEITOS 

Retornamos ao início dos nossos questionamentos: quais os efeitos da resolução 

do Conad em 2018 e do Decreto em 2019? O retorno do modelo manicomial. O modelo 

de abstinência proposto na atual resolução prevê a internação dos usuários em 

comunidades terapêuticas sem nenhum tipo de diálogo. A internação é efetivada, 

mesmo que compulsoriamente, e o paciente é forçado por meios diversos a manter-se 

longe do uso da droga. Não se leva em conta a relação que o mesmo estabeleceu com o 

uso, sua realidade, tampouco sua opinião. O usuário é, assim, controlado, retirado do 

convívio social, calado e isolado. Além disso, o uso das comunidades terapêuticas como 

estratégia de cuidado à saúde mental no campo das políticas públicas é questionado pelo 

Conselho Federal de Psicologia, principalmente, pelo fato de muitas dessas instituições 

condicionarem o trabalho com os usuários de drogas a tratamentos baseados em 

aspectos religiosos e morais. O Conselho aponta ainda que as comunidades terapêuticas 

não podem ser consideradas estabelecimentos de saúde e tampouco incluídas no 

Cadastro de Estabelecimento de Saúde (CNES), pois não atendem aos critérios exigidos 

pela legislação vigente3. 

Em outubro de 2017 foi realizada pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), 

em ação conjunta inédita com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura (MNPCT) e Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério 

Público Federal (PFDC), a Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas, a qual 

mobilizou cerca de 100 profissionais em vistorias simultâneas em 28 estabelecimentos 

nas cinco regiões do Brasil (CFP, MNPCT, PFDC, 2018). Baseadas no modelo asilar e 

punitivista, todas as instituições apresentaram práticas consideradas violadoras dos 

direitos humanos, que variam entre a retenção de documentos e presença de obstáculos 

físicos que impedem a saída voluntária do espaço, a práticas de castigo e punição. Em 

16 das 28 instituições inspecionadas foram identificadas práticas como violência física, 

longos períodos de isolamento, privação do sono, perda de refeição, entre outras. 

Práticas essas que seguem uma lógica carcerária, transformando um local de cuidado e 

acolhimento em um local de punição e exclusão. Importante ainda mencionar que parte 

 
3 Para maiores esclarecimentos acerca do posicionamento do CFP sobre este tema, consultar 
https://site.cfp.org.br/cfp-apoia-retirada-das-comunidades-terapeuticas-como-estabelecimentos-de-
saude/. 
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das comunidades terapêuticas é regida por associações religiosas, sendo comum o 

desrespeito à liberdade religiosa, diversidade sexual e identidade de gênero. 

Conforme observou Silvana Maciel (2012), seguindo as reflexões de Foucault, 

continuamos revivendo o passado, em um indesejado e contínuo déjà vu que nos 

acomete sem trégua nesse momento histórico no qual nos encontramos: 

No século XVII ocorreu a chamada ‘grande internação’, quando o 

mundo da loucura se tornou o mundo da exclusão social, com a 

construção, por toda a Europa, de várias casas de internamento, 

constituindo um espaço, ao mesmo tempo, de acolhimento, correção e 

reclusão. Essas casas eram destinadas a receber não só os loucos, mas 

também os libertinos, os mágicos, as prostitutas e os ladrões. 

Engendrada em meio a questões políticas, econômicas, sociais e 

morais, a criação desses estabelecimentos delimitou o momento em 

que a loucura foi percebida no horizonte da pobreza e da incapacidade 

para o trabalho, identificando-se como um problema social. 

(MACIEL, 2012, p.73) 

A luta antimanicomial, um movimento em corrente no mundo desde a década de 

70, caminha justamente na contramão dessa decisão do Conad. Segundo a corrente 

ideológica da luta, o isolamento e o encarceramento não produzem nada além de mais 

doença. Esse movimento cuja trajetória é marcada pela noção de desinstitucionalização, 

remete à luta pela construção de um Estado verdadeiramente democrático (MACIEL, 

2012). 

Como no século XVII, onde os ditos loucos foram isolados e neles realizamos as 

mais cruéis práticas, hoje nos colocamos a fazer o mesmo com o jovem-perigoso-pobre-

delinquente-violento-drogadito, sem precisar pensar sobre as diferenças sociais que 

limitam (ou até extinguem) as possibilidades de determinados sujeitos. Nós nos 

colocamos veementemente contra a violência produzida por eles, que roubam para 

drogar-se, ou aliam-se ao tráfico de drogas, mas não nos questionamos sobre a violência 

diária vivida por eles, que não possuem acesso à vida digna. Escondemo-nos atrás de 

justificativas vazias, como “eles nasceram assim”, “eles devem se conformar com a vida 

que possuem”, ou ainda, e de forma mais cruel, “se eles se esforçarem, eles conseguem, 

optaram pelo caminho mais fácil”.  Justificativas injustas. A favela é um meio de 

discriminação, de violência. A produção da miséria é o que mantém o sistema, e a classe 

média participa dessa produção. Somos, pois, coprodutores da pobreza. Ao 

naturalizarmos a violência sofrida por eles, também negamos a eles a possibilidade de 

lutar pelos seus direitos. Afinal, que direitos? São pobres, pretos, perigosos e 

delinquentes... diriam as falas dos homens e mulheres "de bem". 

Tiramos-lhes a voz, os trancamos e os isolamos para expurgar o mal que o 

acometeu. Não nos interessa seu contexto. Não nos interessa sua história de vida, que 

nunca é pessoal, pois é sempre atravessada, contaminada pelas práticas sociais e de 

poder que desenvolvemos. Não nos interessa seus desejos. Eles representam a 

engrenagem quebrada na nossa máquina social.  
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Agimos como se para todos estivessem postas as mesmas condições e 

possibilidades de escolha. Não precisamos questionar nosso papel nessa engrenagem. 

Afinal, já achamos um culpado: a droga. O viés moral impregna essa perspectiva, 

guiado por um pensamento platônico dicotômico e normativo, individualizamos o 

problema e caímos na meritocracia e culpabilização para justificar as desigualdades e 

infortúnios com os quais nos deparamos. Julgamos o drogadito como fraco, incapaz, 

imoral por trilhar esse caminho tão tortuoso.  

Porém, em oposição ao posicionamento deliberado pelo Conad e Decreto 

Presidencial, na direção da luta antimanicomial e dos avanços rascunhados até então no 

cuidado com os usuários de drogas, o qual vai de encontro à busca central e compulsória 

pela abstinência, precisamos pensar sob uma perspectiva ética, a qual requer o 

acolhimento das diferenças, dos múltiplos modos de existir. Segundo Rauter (2010), a 

abstinência forçada resultante da imposição de tratamentos vinculados ao sistema penal 

em si já é um paradoxo, pois “se espera que o paciente esteja curado antes de começar, 

pois a abstinência é condição do tratamento” (RAUTER, 2010; p. 200). Um olhar ético 

nos permite analisar e problematizar todo um contexto de forças que resulta em 

determinada situação, indo além da busca pelos demônios, e viabilizando a busca por 

soluções para questões que antecedem o fato propriamente dito. Assim, uma conduta 

ética exige priorizar a saúde do indivíduo, seu direito de escolha, e diversidade nas 

formas de estar no mundo e se relacionar com ele, situações que estão além de uma 

política centrada na abstinência e na internação compulsória. 

 

5 - CONCLUSÃO 

Diante de tudo o que foi exposto, é inevitável analisarmos o quanto esse olhar 

ético nos obriga a ter um posicionamento que abala nosso imobilismo individualista 

orientado para o consumo. Ele nos faz analisar nossos micro-fascismos4 naturalizados, 

nos levando a questionar o modelo que (re)produzimos e no qual fomos produzidos. É 

uma luta diária na qual nos reconhecemos como seres políticos, imersos numa rede de 

forças que exige uma ação coletiva, que nos faz olhar para o outro e ver nele mais do 

que um estranho perigoso em potencial. É dar voz às imagens que enchem diariamente 

o noticiário policial. É inserir em uma história aquele que está na rua, drogadito, em 

condições muito difíceis. É nos reconhecer como parte dessa história, mesmo que 

apenas como um “amolador de facas5”. 

 Assim, observamos o quanto urge um posicionamento mais ativo e enfático dos 

psicólogos para a manutenção de uma política que de fato seja capaz de promover saúde 

no que diz respeito ao uso de álcool e outras drogas. Os retrocessos experimentados 

 
4 Entendemos o microfascismo como uma prática coextensiva ao fascismo de Estado, que não busca 

uma centralização, mas que "implica em um regime político que se ramifica em focos multiformes e 
plurais" (SALES E ROCHA, 2019, p.249). Assim, atua diretamente na esfera dos afetos e desejos mais 
íntimos, se fazendo presente nas nossas condutas cotidianas, "o fascismo que nos faz amar o poder, 
desejar essa coisa que nos domina e nos explora" (FOUCAULT, 1977). 
5 Termo cunhado da obra “A Cidade dos Sábios e Outros Ensaios sobre a Subjetividade e o Cotidiano”. 
(Rio de Janeiro: Editora Sumus, 1999) escrita por Luis Antônio Baptista. 
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contribuem para o retorno a uma lógica de tratamento manicomial, a qual diversos 

estudos já demonstraram não ser um caminho em prol da saúde.  

 A perspectiva moralizante e criminalizante hegemônica sobre o tema, em muito 

reafirmada pela forma que o assunto é tratado pela mídia de massa e redes sociais, 

ratifica o quanto precisamos criar espaços para discussão desse assunto. A informação é 

uma potente arma contra violações dos direitos humanos, e deve ser usada para 

conscientizar a população que os usuários não devem ser tratados como assunto de 

polícia, mas que precisam de ações de saúde pública que os respeitem enquanto sujeitos 

protagonistas de suas escolhas. 

 Assim, tentamos, através deste trabalho, incitar essa discussão e fomentar 

problematizações que de fato sejam capazes de deslocar as verdades e tabus instituídos 

sobre os usuários de álcool e drogas, buscando caminhos que fujam aos moldes vigentes 

de tratamento e isolamento, para que sejam de fato possibilidades de promoção de saúde 

nesse meio.  
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