Agradecimento especial à talentosa Viviane Shima,
estudante de psicologia da Universidade Federal
Fluminense, que produziu a arte da capa e contra-capa dessa cartilha.
2

Índice
Prefácio_______________________________________________________________4
Uso de drogas: uma questão ética_________________________________________6
Ô diamba, sarabamba!___________________________________________________11
A mais nova guerra dos cem anos________________________________________15
Questão de pele: a política de guerra às drogas a serviço do extermínio da população negra_________________________________________________________17
Falando sobre drogas sem falso moralismo_______________________________20
Política de drogas: uma perspectiva comparada___________________________24
Dentre os invisíveis, as mais invisíveis ainda______________________________34
O que é redução de danos? Um olhar da cidadania..._______________________37
Para além da redução de danos...________________________________________40
Acabar com o open bar resolve? ________________________________________46
Álcool e drogas na universidade: a rotina, a fuga e o privilégio____________48

3

PREFÁCIO
A palavra “droga” espanta. Droga que faz mal, que mata, que faz matar,
roubar e atrasa o desenvolvimento. Mas o que é droga? No contexto das drogas
alucinógenas, droga é toda substância que tenha ação psicoativa e que possa
“alterar” o estado de consciência do indivíduo. O uso dessas substâncias é milenar, porém sua proibição, bastante recente. A assimilação das drogas com seus
respectivos usuários, como no caso da maconha e dos negros no Brasil e dos
mexicanos nos EUA, do ópio e os chineses, dos irlandeses e o álcool, trouxe um
recorte xenofóbico e racista pra proibição. Sim, a guerra às drogas é uma guerra
às populações envolvidas com sua venda e consumo, historicamente.
Verdadeiros genocídios são travados nas periferias dos grandes centros da
América com a prerrogativa de acabar com o tráfico de drogas, enquanto imensas organizações criminosas lucram milhões com o despreparo público, que mata
mais e mais. Além da estratégia homicida do combate à venda, tratar o uso de
drogas como crime é muitas vezes, fadar um dependente, ou alguém que precisa
de acompanhamento psicológico à criminalidade. Em todas as suas esferas, o
proibicionismo se mostrou fracassado como política pública, e cada vez mais nos
vemos em situação de colapso frente a tamanho retrocesso.
Entender o consumo de drogas, como realidade que devemos lidar, é possibilitar um tratamento mais humano e resolutivo aos usuários que estão em
situação de vício, e findar uma guerra que possui apenas um lado. A realidade
médica, privilegiada, não sente o peso que o tráfico de drogas representa para as
periferias, e a dificuldade que o usuário pobre (que só se estuda dentro dos determinantes sociais do processo de saúde-doença, em algum artigo dentro de uma
sala com ar condicionado por nós) é longínqua! Sofrimento invisível pra quem
não se vê nessa posição. A droga que mata é a proibição, é a polícia militar e a
defesa de interesses hegemônicos por trás do tráfico. Esse atraso é muito maior
do que qualquer ofensa à moral e aos bons costumes que as drogas representam.
Sendo assim, oferecemos esse compilado de textos abordando a questão
das drogas para que todas e todos vocês possam disfrutar e aproveitar cada tema
aqui exposto.
Carinhosamente,
Coordenação de Cultura.
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O álcool mata bancado pelo código penal
Onde quem fuma maconha é que é marginal
E por que não legalizar ? e por que não legalizar ?
Estão ganhando dinheiro e vendo o povo se matar
Tendo que viver escondido no submundo
Tratado como pilantra, safado, vagabundo
Por fumar uma erva fumada em todo mundo
É mais que seguro proibir que é um absurdo
Aí provoca um tráfico que te mata em um segundo
A polícia de um lado e o usuário do outro
Eles vivem numa boa e o povo no esgoto
E se diga não às drogas, mas saiba o que está dizendo
Eles põe campanha na tevê e por trás vão te fudendo
[...] Pra você tomar cuidado com os porcos fardados
Não falo por falar eu procuro me informar
É por isso que eu digo legalize ganja
Legalize Já - Planet Hemp
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Uso

de drogas: uma questão ética
Rodrigo Cavazzani 1

A filosofia é uma área que costuma dar especial atenção a questões metafísicas. Uma delas, na minha opinião, assume particular importância neste texto. Falo especificamente sobre
o que nos caracterizaria enquanto humanos. Em palavras mais simples: o que nos diferencia
de um peixe, ou de uma mesa? A fim de encontrar uma resposta a essas perguntas, há alguns
milhares de páginas que podem ser consultadas, ao longo da história da filosofia, uma vez
que tal assunto vem sendo uma preocupação constante desde sempre. No entanto, para um
breve texto como este, cujo objetivo é tratar do uso de drogas sob uma perspectiva filosófica
e histórica, acredito ser suficiente fazer uma breve introdução à ética, área em cuja essência encontramos bastante dessa diferenciação que tanto se faz entre nós e o resto das coisas.

Uma introdução à Ética
É evidente que, ao longo da vida, boa parte das coisas que nos acontecem não dependem de nós. Por outro lado, é igualmente claro que há muitas delas que dependem de nós.
E, em ambos os casos, os exemplos são inúmeros. Ao que não podemos escolher, damos de
ombro, dizendo que não poderia ser diferente. A esse conjunto de coisas, o conjunto das coisas
que são inexoráveis, dizem respeito, por exemplo, o nascimento em uma determinada cultura e não em outra, ou a aparição eventual de uma mutação, que pode originar um câncer.
Não temos controle sobre isso, motivo pelo qual os sábios estoicos nos aconselharam a ‘gastar energia apenas com aquilo que depende de nós’. Opondo-se ao conjunto dos fatores que
limitam nossa liberdade e sobre os quais não temos controle, existe uma gama de outros fatores que dependem de nós e, portanto, são de nossa responsabilidade. A esse outro conjunto,
dizem respeito, por exemplo, a escolha entre comer ou não comer determinado alimento, ou
ainda, de combater ou não combater uma atitude machista ou racista que se interpõe a nós
em nosso cotidiano. O fato é que se tudo fosse absolutamente imposto a nós, a ética perderia
o sentido. Estamos trabalhando, aqui, justamente com o momento da escolha, o que pressupõe, em maior ou menor grau, a existência de liberdade. A questão ética, portanto, pode ser
entendida como inseparável da discussão sobre liberdade, que, se por um lado, nunca pode
ser plena, por outro lado, também nunca pode nos ser totalmente tolhida. Um grande pensador costumava, em seu tempo de docência, dizer: “ainda que numa cela de um metro cúbico, somos livres para gritar”, aludindo à impossibilidade de total cerceamento da liberdade.
Mas voltemos ao exemplo do combate a uma atitude machista e/ou racista. O que torna
uma cantada a uma mulher que caminha na rua e uma piada que equipara negros a macacos uma discussão essencialmente ética? O que faz dessa discussão um assunto da ética é a
possibilidade de a situação ser diferente. O assunto da ética é, portanto, o vir a ser, o futuro.
Não importa o que já foi, mas o que poderia ter sido. E é fato que poderia ter sido diferente. É fato que a cantada poderia não ter acontecido e que a piada poderia não ter sido feita.
É fato, então, que a mulher poderia ter uma vida sem o temor do estupro e que os negros
poderiam ter uma vida sem o medo de uma ‘bala perdida’. Isso diz respeito à liberdade na
medida em que combater ou não o machismo e o racismo são escolhas, e diz respeito à ética
na medida em que ela trata da capacidade intelectiva de escolher da melhor forma possível.
1. Acadêmico de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Atualmente, encontra-se como Coordenador Regional Sul-2
e Rede de Apoio da Coordenação de Cultura (CoCult) da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM).
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Na minha opinião, entender a violência como algo alheio a si, transferindo ao outro a responsabilidade por atitudes que também são suas, ou ainda, entender que o uso de drogas é ‘coisa de vagabundo’, taxando-o com alta carga moralizante, não são as melhores escolhas possíveis. É pela crença
de que esses não são os melhores caminhos a serem seguidos, isto é, de que não são as melhores
escolhas a serem tomadas, e pela certeza de que é possível fazer melhor, que escrevo este texto.

	Importância histórica: conhece-te a ti mesmo
Grande parte do preconceito e das opiniões enquadradas no senso-comum existem devido a um desconhecimento histórico, o que significa, necessariamente, um desconhecimento de
si. A história, ao contrário do que se costuma dizer, não é passado: não é aquilo que já morreu
e não mais nos concerne. A história é presente e nos molda ativamente. Se eu disser que, ao
andar por São Paulo, posso ver a vivacidade da história e o quanto ela é, na realidade, atual, a
partir de um simples olhar para a catedral da Sé – uma construção belíssima que mistura uma
série de estilos arquitetônicos antigos -, mas isso não convencer o leitor de como a história não
é assunto passado; posso apelar e dizer, embora com maior pesar, que ao andar por São Paulo
vejo também que grande parte da população marginalizada é negra, o que é prova irrefutável da presença, na atualidade, de um assombroso passado, caracterizado pela escravização.
Se podemos constatar o passado no presente a partir da arquitetura e da estrutura social, como foi mostrado acima, não deve ser diferente para a percepção que temos do uso de
drogas. E de fato não é. Muito do que pensamos sobre as drogas tem um motivo para existir e isso nada mais é do que a manifestação do passado em nossa mentalidade. Em outras
palavras, grande parte do que somos - e há quem diga “tudo que somos” – provém de uma
relação constante com o que já passou: somos o gado em cuja pele está cravada a própria história. Sendo assim, talvez possamos dizer que a saída da condição de gado passa necessariamente pelo reconhecimento dessa tal condição a partir de uma perspectiva histórica, o que,
filosoficamente falando, nos remete ao misterioso conhece-te a ti mesmo. Lamento, contudo,
informar ao leitor que a história, ao contrário do que ele provavelmente pensa, não é uma
sucessão lógica de fatos, tampouco uma condição material dependente da nossa vontade. Em
sendo assim, ao longo da minha reconstrução da relação do homem com as drogas, não terei
o menor rigor com os tão queridos ‘fatos’, adorados pela ciência e tão reconfortantes à pobre
alma humana. A realidade ultrapassa - em muito - os fatos, os conceitos, as análises. Por isso,
escrevo como quem brinca de narrar um conto de fadas. E, a propósito, sobre meu conceito
de ética: que aos estudiosos me perdoem. Meu texto prescinde o rigor formal da academia.

Um pouco da história das drogas
Parece que o uso de drogas vem sendo uma constante na história da humanidade. Não deve
causar estranhamento pensarmos que, em um momento conhecido como pré-história, em que a
atitude de coletar e explorar era comum, o homem tenha se deparado com plantas e cogumelos
alucinógenos. Há, inclusive, quem defenda ter sido a partir desse contato que o homem teve sua
primeira experiência religiosa. Falamos, portanto, de uma nova forma de perceber o mundo, de
relacionar-se com a arte, com a pintura e com os outros homens, o que pode ter sido de fundamental importância na conquista de alguns ambientes e na criação de determinados utensílios.
O uso de drogas, desde então, parece ter sido ininterrupto. Quando chegamos no Antigo Egito, a relação do homem com as drogas assume outras proporções. Tratava-se de algo aparentemente constitutivo à sociedade, muito presente em festas e rituais.
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De certa forma, ao proporcionar uma percepção diferente da realidade, gerando outros estados de consciência, as drogas eram entendidas como uma ponte que permitia o contato com os deuses. Nesse cenário, a cerveja vermelha, o olíbano, a mirra e o ópio parecem
ter sido importantes. O mesmo ocorria em outros lugares do mundo, como nas américas,
em que a injeção de determinados psicoativos podia ser entendida como a recepção de verdadeiros deuses no corpo, ou ainda, como uma forma de percepção mais clara e fiel da realidade. Fica evidente, nesses períodos, uma enorme valorização dessas substâncias. Posteriormente, no mundo grego, a relação com as drogas é conservada em seu caráter de
fundamento, assumindo, porém, uma maior sofisticação e ganhando espaço dentro dos cenários políticos e filosóficos. O uso de psicoativos parecia ser pré-requisito para algumas deliberações na ágora, e existem muitos estudos que associam grandes obras da humanidade, influentes até hoje em nossa maneira de pensar, a alucinações decorrente do uso de drogas.
Esse breve sobrevoo por alguns dos importantes períodos da história da humanidade nos
permite aferir que o papel das drogas naquelas sociedades não era pequeno. Tendo isso em vista,
acredito ter ficado claro o abismo existente entre as diferentes percepções sobre o uso de drogas nos
períodos destacados e na atualidade. Restaria, portanto, em nosso percurso histórico, entender qual
a origem desse abismo, ou seja, entender em qual momento atribuiu-se às drogas uma conotação
negativa. Aos que pesquisam sobre o assunto, o marco parece ter sido a ascensão do cristianismo.
Legitimando o pensamento cristão, Santo Agostinho tem forte impacto na consolidação de
uma ética que teria nascido com um filósofo grego chamado Platão e que se perpetua até os dias de
hoje. De forma bastante resumida, podemos dizer que Platão divide o mundo em duas instâncias,
por ele denominadas de mundo sensível (material) e mundo inteligível (ideal). Essa divisão, cristianizada por Agostinho numa dualidade entre o céu e a terra, instaura a chamada estrutura religiosa
de pensamento. Na perspectiva de Friedrich Nietzsche, essa estrutura de pensamento, absolutamente presente em nós, é responsável pela divisão que habitualmente fazemos do mundo em dois
polos, associados à bondade e à maldade. A isso, bem resumidamente, denomina-se moral cristã.
Entender, no entanto, a origem da estrutura de pensamento religiosa não nos faz compreender o motivo pelo qual as drogas, então analisadas sob a perspectiva da moral cristã, foi enquadrada no vestíbulo da maldade, e não no da bondade. O que torna as drogas algo condenável?
Para Santo Agostinho, a felicidade verdadeira não pode ser encontrada no mundo terreno, nos
prazeres da carne, uma vez que esse mundo é imperfeito, mutável e finito, o que o torna distante
da Verdade. Esta pode apenas ser encontrada no reino dos céus, que é perfeito, infinito e imutável. Nesse sentido, o contato com deus e, portanto, com a Verdade, não pode ser intermediado pelo
uso de alguma substância, sobretudo aquela que cause algum tipo de prazer ao organismo, mas
deve ser feito por intermédio da fé. Em outras palavras, somente a fé leva à verdade, o que torna o
pensamento cristão absolutamente incompatível com uso de drogas. Não à toa, verifica-se que as
primeiras leis antidrogas tenham aparecido sob o reinado de imperadores cristãos, responsáveis
por traçar verdadeiras guerras às drogas e a quaisquer outras religiões que delas fizessem uso.

Desencantamento do mundo
É evidente que estamos separados por muitos séculos dos primeiros impérios cristãos. Ainda assim, é também bastante claro que a estrutura religiosa de pensamento reside em nós desde
então e guia grande parte de nossas ações, o que valida a anterior reflexão acerca da constante presentificação do processo histórico. No entanto, há vários outros acontecimentos que se sucedem
ao cristianismo e que alteram significativamente as condições materiais da existência humana.
Parte desses acontecimentos será analisada de forma mais precisa em outros textos do caderno.
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Aqui, a fim de encaminhar-me para a conclusão, gostaria apenas de fazer uma reflexão filosófica
sobre uma das principais características da modernidade, em virtude da ascensão do pensamento
racionalista-científico e em detrimento da maneira religiosa de encarar o mundo. Falo sobre o desencantamento do mundo e sobre a necessidade do entendimento do homem enquanto um agente ético.
Ao pensarmos em ética, a partir do senso comum, usualmente nos vêm à mente algo
parecido a uma tabela, onde está escrito, quase que de forma sacra, o que ‘pode’ e o que ‘não
pode’ ser feito. Provém dessa tabela nosso entendimento geral sobre os chamados “valores”. A
primeira grande questão que julgo importante destacar é o fato de que a valoração de determinada atitude passa necessariamente pelo estabelecimento de um parâmetro, isto é, se algo
é bom ou ruim, o é sempre em relação a outro algo. Ao longo da história, esse parâmetro, até
a modernidade, foi sempre alguma relação com o divino. Para Aristóteles, por exemplo, ícone
do pensamento ético no mundo grego, o parâmetro era aquilo que ele chamava de cosmo. Uma
atitude, segundo a perspectiva aristotélica, era boa quando comparada com uma máxima que
estava circunscrita num entendimento cósmico da vida. Um outro exemplo é o próprio cristianismo, segundo o qual o parâmetro basal de nossas atitudes é Jesus Cristo. Nos dois casos
expostos, a excelência do comportamento humano pautava-se numa esfera transcendental.
A modernidade, contudo, vai trazer uma forma de pensamento que afasta o homem do
divino, ao propor como máximas o cientificismo e o racionalismo. Qualquer tentativa de explicação do mundo que não tivesse por base a razão deveria ser combatida, o que é, em boa
parcela, o nosso próprio entendimento do mundo na atualidade. O que veremos, portanto, será
um progressivo processo de desencantamento do mundo, sobretudo com autores como Freud,
Nietzsche, Marx e com os Iluministas. Esse desencantamento não é um processo simples e não
será analisado a fundo. O que nos interessa aqui é entender que uma mudança de nossa relação
com o divino leva necessariamente a uma mudança nos parâmetros éticos. Abandonado pelas
divindades, a partir da modernidade, quem faz o quadro de valores não é mais o cosmo ou deus,
mas o próprio homem, o que nos transforma em agentes produtores da ética que vige em sociedade, razão pela qual introduzi o texto referindo-me à ética como algo que se projeta em relação
ao que poderia ter sido, e não ao que foi. Dessa forma, se, por um lado, a melhor forma de viver
em sociedade agora é fruto de deliberação coletiva, ou seja, é fruto de um entendimento humano e não transcendental sobre a própria vida, o que tende a ser analisado como algo positivo,
por outro lado, todos os frutos dessa deliberação são de nossa responsabilidade, o que inclui,
por exemplo, o massacre, por motivos arbitrários, de populações específicas usuárias de drogas.

	A Liberdade como fator distintivo
Ao olhar para o panorama atual da relação do homem com as drogas, nota-se uma arbitrariedade imensa em sua valoração. Elas são, ao mesmo tempo, a encarnação do mal e o
milagre da humanidade. São os remédios, as maravilhas tecnológicas, o paraíso em pílula,
a cura da alma, o estimulante para o trabalho, e, simultaneamente, o pecado, o erro, o devaneio, a fuga da realidade, o fraquejar da carne, a ‘coisa de vagabundo’. A droga é boa quando
aumenta o tempo de vida útil do trabalhador, quando traz, num gole de mágica, a felicidade
em meio à miséria da vida humana; e é ruim quando é usada por determinados grupos sociais, quando não auxilia na manutenção do projeto de vida que nos é imposto. Em suma: o
que diz nossa tabela de valores é que a droga é boa quando convém aos que detém o poder.
Esquecemo-nos, entretanto, nesse processo, que a tabela é constructo humano – é de
nossa responsabilidade - e que seu assunto central é a ética. Esquecemo-nos também que a
ética, como foi dito anteriormente, projeta-se sempre para o vir a ser, o que significa que, uma
vez construída a tabela, ela já estará ultrapassada, sendo necessário substituí-la por outra.
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Isso revela que, em meio ao desencantamento do mundo, somos condenados a refletir, todos os dias de
nossas vidas, se estamos caminhando no melhor sentido. A ética é a arte de não ser um peixe ou uma
mesa, isto é, de se questionar diariamente sobre se o que fazemos é o melhor a ser feito. E é forçoso reconhecer que a atual relação, seletivamente punitiva, do homem com as drogas está longe de ser ética.

LIBERDADE
Não ficarei tão só no campo da arte,
e, ânimo firme, sobranceiro e forte,
tudo farei por ti para exaltar-te,
serenamente, alheio à própria sorte.
Para que eu possa um dia contemplar-te
dominadora, em férvido transporte,
direi que és bela e pura em toda parte,
por maior risco em que essa audácia importe.
Queira-te eu tanto, e de tal modo em suma,
que não exista força humana alguma
que esta paixão embriagadora dome.
E que eu por ti, se torturado for,
possa feliz, indiferente à dor,
morrer sorrindo a murmurar teu nome”
Carlos Marighella
São Paulo, Presídio Especial, 1939.
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Ô diamba, sarabamba!
Pedro Gomes 1

A história do que chamamos hoje de Brasil poderia ser narrada sob a perspectiva das drogas, mais precisamente do tabaco, álcool e maconha, que em nada perderia para qualquer outra
narrativa centrada em outros aspectos. É possível ir além, sem medo de ousar, e dizer que tal narrativa é extremamente eficiente para explicar a forma como a sociedade brasileira se estruturou
e se tornou o que é, já que os aspectos econômicos, políticos, sociais e até militares se estruturaram
para garantir que a Sociedade da Cana e do Tabaco triunfasse, e que nenhuma ideia subversiva
pusesse-a em risco. Essa narrativa histórica pode e deve ser explorada e aprofundada em muitos
pontos para cumprir sua função elucidadora do sistema que vivemos, porém, esse texto não cumpre essa função na íntegra. Esse texto, pela sua extensão, visa levantar alguns pontos chaves para
o entendimento, e vem num sentido mais de apresentação de argumentos do que de argumentações em si, ficando essa função para um trabalho posterior e para a própria autonomia da leitora.
Quando em 22 de abril de 1500 os portugueses chegaram às terras tupiniquins, Portugal já produzia açúcar em suas ilhas atlânticas e já tinha planos para um comércio em larga
escala. Trinta e três anos foram suficientes para reconhecer a qualidade da terra e iniciar o
primeiro cultivo na capitania de São Vicente. A partir daí, a colônia portuguesa na América
se tornaria, paulatinamente, uma importante fonte de renda e se estruturaria em torno do
agronegócio que, até no auge do garimpo, era a maior fonte de renda para a Coroa. Em meio a
tantos canaviais ainda haviam cultivos que também exerciam certo poder na economia, como
o do tabaco, que, desde sua descoberta em 1492 até metade do século seguinte, já havia conquistado o mundo, e o do gênero Cannabis que produzia a fibra de cânhamo tão importante
para a manufatura, mas que foi introduzida pelos negros com outros motivos. Juntos, os três
elementos, principalmente os dois primeiros, sustentavam a economia da colônia: açúcar para
a Europa, tabaco e aguardente para África e América. A importância da cana e do tabaco eram
tanta para o comércio interno e externo que serviam de moeda de troca em uma terra onde
cunhar o metal era praticamente inviável. Metade dos negros escravizados que chegaram vivos no Brasil, no século XVIII, foram comprados com aguardente e tabaco e, esses mesmos
negros, algum tempo depois, usavam esses produtos para comprar feijões, mandiocas e batatas. Porém, dentro da colônia, sua importância não era apenas de dar a base econômica,
já que tabaco e aguardente exerciam um papel social fundamental para criar essa sociedade.
As tensões que existem no Brasil em torno das drogas são antigas, e sempre giraram
em torno do controle da economia por parte de um grupo. No século XVII, quando o açúcar
entra em crise por conta dos Holandeses, o Rio de Janeiro se vê em um momento ruim e passa a investir na aguardente. Havia um porém: a Coroa proibia com leis a produção da bebida por concorrer diretamente com a produção de açúcar. Por cinco meses os donos de
alambiques fluminenses tomaram a cidade e a governaram até serem derrotados e abrirem as portas para a legalização. Esse processo foi difícil, já que Portugal tinha interesses
em vender seus vinhos para a colônia e ao seu lado havia a Igreja Católica que tinha no vinho um símbolo e não tolerava a embriaguez gerada pela cachaça, pois perdia o controle sobre os fiéis. Nas mãos dos senhores de engenho, a aguardente era um grande dilema, já que
era útil, em forma de caipirinha, para estimular os negros a trabalhar debaixo do sol quente.
1. Acadêmico de medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF). É integrante do Coletivo NegreX e, atualmente, encontra-se como Rede de Apoio da Coordenação de Cultura (CoCult) da Direção Executiva Nacional dos
Estudantes de Medicina (DENEM).
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No entanto, havia sempre o medo de tornar os escravizados valentes e criar momentos de troca de ideias potencialmente subversivas, dessa forma, os brancos exerciam um
grande controle sobre a cachaça. Nesse sentido, também era temido o fumo-de-angola.
Trazida ao Brasil pelos negros de África, a maconha tinha um caráter secular e outro religioso. Vindo ao continente africano dos árabes pelo povo egípcio, a diamba logo se espalhou e
se tornou parte integrante do cotidiano dos muitos
povos que ali residiam. A
planta, chamada de Ewé
ilê ou Igbó pelos bantos,
era utilizada para uma série de processos de cura,
defumada em rituais religiosos e utilizada para autoconhecimento e momentos de sociabilidade. Com
a diáspora e o cativeiro, a
planta logo chegou à América para cumprir o mesmo papel, já que a cultura
negra resistia e seguiu se
adaptando. Era comum
ver africanos e seus descendentes mantendo o costume de fumar, inalar ou
comer a erva em círculos para atingir estados elevados, conversar com suas divindades ou apenas esquecer a dor dos grilhões e chibatas. Esse uso pouco chamava a atenção da sociedade branca, apesar de haver algumas exceções como a própria rainha Carlota Joaquina, que bebia chá de
maconha. Na verdade, seu cultivo era incentivado pela Coroa por ter grande potencial econômico
em suas fibras que serviam para fazer cordames, tecidos, velas náuticas entre outras coisas. O
uso medicinal e recreativo da planta se restringia às classes consideradas mais baixas de pessoas, os negros escravizados, e só se tornou um problema quando essas pessoas se tornaram um.
A chegada da Família Real, em 1808, e a promoção da colônia para Reino Unido tiveram
um grande impacto na vida do Brasil, principalmente em sua capital. A nobreza portuguesa
passaria a estar sediada no Rio de Janeiro, que até então era uma cidade da colônia, em nada
se assemelhava com a vida europeia e se assustava com a ideia de estar numa cidade que mais
de 75% da população era negra e perambulava de um lado para outro. Para garantir a segurança individual e coletiva, a corte cria então a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, uma
divisão que mantinha o controle, na figura do intendente de polícia, sobre as obras públicas, segurança pública e abastecimento de água e energia, podendo empregar encarcerados nas obras.
A Intendência existia para garantir o controle cada vez mais penetrante da Coroa sobre a natividade brasileira e sobre os negros, agindo muitas vezes como Polícia dos Costumes. Miguel Nunes
Vidigal, um conhecido guarda Real, ficou famoso por ser o terror dos “vadios e ociosos”, como quando
uma vez prendeu 200 pessoas, entre elas homens, mulheres, crianças e idosos, em um quilombo
no morro de Santa Teresa. Isso não era caso pontual já que uma das funções da polícia era combater a criminalidade antes que o crime acontecesse e, para isso, era preciso combater a negritude.
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Limpava-se a cidade e subia-se nos quilombos, nos morros, para fazer o combate ao negro e
o combate aos seus costumes, suas religiões, suas músicas, suas festas e, principalmente, à
cachaça frente ao vinho e à maconha frente ao tabaco. . No Rio de Janeiro, o Intendente de
Polícia tinha o dever de aplicar de 100 a 300 chibatadas, podendo matar o negro, por pequenos crimes, enquanto que a pena máxima para crimes na Virgínia, símbolo da escravidão
estadunidense, era de 39 chibatadas. Isso tudo mostra o caráter despótico que a polícia ganhou no início do século XIX e mostra o início da criminalização do que era relacionado ao
negro, como o pito de pango. E é nesse momento em que a ideia de fumar maconha, como
forma de resistência pacífica, na capital, ganha força e deixa de ser apenas um ato de superar os grilhões da servidão, e se torna uma afronta ao poder
da polícia e da coroa sobre a cultura negra e ao corpo negro.
Sob essa conjuntura, escravizados cada vez mais almejavam
sua liberdade e o fim da dependência da Coroa Portuguesa.
A independência do Brasil não foi um acontecimento em
1825, mas sim um longo processo que ganhou força com a vinda
da família real em 1808 e se intensificou a partir de 1821, trazendo à tona uma série de ideias e perspectivas para as mais diversas classes da colônia. À luz da possível independência, tanto
brancos quanto negros tinham seus desejos, uns da criação de
um país mais liberal, outros pela quebra das correntes. Apesar
do “Grito do Ipiranga”, para os filhos de África as coisas só pioraram, pois o Código de Posturas de 1830 criminalizava o uso e
o porte do fumo de negro. Até a Abolição e a Proclamação da República, no fim do século, não houve nenhum avanço para essas
pessoas e depois desses eventos só houve uma intensificação do
combate à maconha por motivos racistas. Sendo agora uma República baseada nos conceitos positivistas e cientificistas, o Brasil não poderia tolerar que o passado viesse prejudicar o desenvolvimento, e a escravidão nada mais era que um retrato do passado.
Os negros, que eram três vezes mais numerosos que os brancos, eram uma constante lembrança desse passado e o incômodo ia muito além. Baseado na teoria darwinista da
evolução, uma série de médicos e cientistas desenvolveram as teorias eugenistas, que “comprovavam” que o negro era inferior e sustentavam que o fim da negritude era essencial
para o desenvolvimento da República. Assim, o combate ao negro e sua cultura se aprofundou sob a luz da medicina, da criminalística e da ciência, que sugeriam que os caracteres
biológicos determinariam a índole do indivíduo. Batuques, clubes de fumadores de diamba,
candomblés, entre outros, só faziam evidenciar a origem do sujeito, e essa origem o transformaria em um criminoso cedo ou tarde. Isso não podia ser tolerado na República Brasileira.
A cartada final, para quebrar qualquer ligação cultural com a maconha, veio com Getúlio Vargas e Filinto Müller, seu chefe da polícia política. Vargas muda a República, saindo de
um contexto liberal para um totalitarista, querendo transformar o Brasil num Estado forte e
unificado, instaura, assim, uma perseguição às religiões de matriz africana sob a justificativa
de sonegação de impostos ou de uso de drogas. A polícia política tinha o direito e o dever de invadir os terreiros e destruí-los, contando com total apoio da Igreja Católica e da grande imprensa. Nesse momento, a Umbanda e o Candomblé optam por abrir mão do uso da ewé ìgbó para
serem aceitas como religião brasileira e não sofrer retaliações. E é nas décadas de 1930 e 1940,
com essa caçada às religiões e cultura afro, que o uso de “entorpecentes” perde todo o caráter
divino, sagrado e cultural que poderia ter, tornando-se apenas um uso com fim em si mesmo.
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Embora institucionalmente a maconha não fosse mais utilizada, na vida de cada um
desses filhos da Diáspora Africana, a erva se manteve presente e entorpecer-se continuou
sendo um hábito execrável para aqueles que desejavam (e desejam) um país cada vez mais
branco e desenvolvido. Hoje, a polícia ainda sobe morros atrás dos “vagabundos” e prende
crianças para evitar crimes, a sociedade não tolera o uso de drogas e criminaliza cada um
de seus usuários, adicionou-se o crack, a cocaína e uma miríade de outras substâncias, mas
as raízes da guerra às drogas ainda são as mesmas: o controle social e a limpeza racial.
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A mais nova guerra dos cem anos
Juan Valente Martins 1
O surgimento das leis proibicionistas que hoje norteiam as políticas públicas no combate ao uso e venda de drogas é, no mínimo, excêntrico. Nas primeiras décadas do século
XX, foi instituída uma política internacional de controle de drogas consideradas nocivas tanto à saúde individual e pública, quanto à ordem moral e social. A conferência de
Haia, realizada em 1912 na Holanda, produziu o primeiro tratado que visava a venda e
o consumo de psicoativos no mundo, porém, não proibindo ou coibindo o uso de qualquer
substância. Os EUA traziam, como foco, a discussão das drogas como problema de saúde
pública internacional. Acredita-se, hoje, que a ilegitimidade no uso de diversas substâncias se dê, na verdade, por uma política que visava a higienização étnica norte americana.
A ojeriza ao uso de algumas drogas foi impulsionada e potencializada pelo vínculo
anteriormente estabelecido entre algumas delas e determinados grupos de imigrantes e/ou minorias étnicas. Nos EUA, esse vínculo, de corte xenófobo e racista, aconteceu com a maconha, identificada com hispânicos, o ópio com chineses, a cocaína
com negros, o álcool com irlandeses e italianos; no Brasil, a heroína, por exemplo,
tornou-se um problema de saúde pública quando, nos anos 1910, passou a ser tida
como droga de cafetões e prostitutas, enquanto a maconha, vista como substância de
negros capoeiras, era associada a um problema de ordem pública já no século XIX [1].

Nessa mesma época, já se instaurava o cartel do álcool nas cidades do norte estadunidense, com destaque para os famosos cartéis de Al Capone, em Chicago, na década
de 1920, período em que estava em regimento a lei seca da 18ª Emenda da Constituição
Americana, que proibia venda, fabricação e transporte de bebidas alcóolicas nos EUA. A
realidade é que o narcotráfico é uma realidade nova. A maioria das substâncias psicoativas
ilegais, de hoje em dia, há cem anos não era proibida e nem sequer conhecida. A proibição
nunca foi pautada em argumentos científicos para definir substâncias mais ou menos prejudiciais à sociedade, ou à saúde individual. Se essa proibição fosse menos nociva do que
as consequências das drogas em si, ela ainda faria sentido, mas infelizmente, ela não é.
Ainda nos EUA, o presidente Richard Nixon, em 1970 (época de guerra do Vietnã e ascendência dos movimentos hippies californianos), declarou uma política ainda mais rígida na repressão às drogas no país. A guerra às drogas surgia e em menos
de 20 anos já havia custado dois trilhões de dólares aos cofres estadunidenses, e continua a custar hoje para o mundo 320 bilhões de dólares por ano. Além do gasto financeiro, o Brasil, por exemplo, executa quase 12 mil jovens envolvidos com o tráfico de drogas
por ano, um fenômeno de criminalização racial e classista, que tem, em parte muito significativa, sido fomentada pelo tráfico, número muito mais expressivo de mortes do que
o de overdoses que todas as drogas ilícitas juntas causam no país pelo mesmo tempo.
As organizações criminais de controle do transporte e venda de drogas no Brasil, hoje, expandem as fronteiras estaduais e fazem parte do monopólio ligado ao Primeiro Comando
da Capital (PCC), que representa o intenso comércio que essas substâncias movimentam.

1. Acadêmico de medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF). Atualmente, encontra-se como Rede de Apoio da Coordenação de Cultura (CoCult) da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM).
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O tráfico opera perfeitamente por dentro dos trâmites legais da legislação, lançando, inclusive, candidatos a presidente. Travar guerras ao uso de algumas substâncias não é prerrogativa para as mazelas que a proibição pode trazer no contexto social dos países da América Latina, que apresentam histórico de cartéis e passado cruel no que tange a politização das atividades
criminosas envolvidas no tráfico (tomemos o exemplo da Colômbia e do Peru, nossos vizinhos continentais).
É claro que, desde os Estados Unidos do início do século XX, a proibição mata por não se tratar de uma
guerra às drogas ilícitas, e sim às populações que nossas leis buscam criminalizar. Aquelas populações que hoje
estão envolvidas como funcionariado de uma engrenagem comercial sangrenta. Desde seu início, essa guerra se
perdeu, e vai continuar a gastar milhões e milhões aos cofres públicos, pois quem lucra com a proibição ainda
está do lado de quem atira e de quem mata pobres e negros por todo o Brasil, afinal, segundo o atual prefeito de
Salvador (2015), Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores: “Cada policial é como um artilheiro em frente ao gol”.

Referência:
RODRIGUES, T. Narcotráfico e militarização nas Américas: vício de guerra. Contexto int. vol.34 no.1 Rio de
Janeiro Jan./June 2012. [1]
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Questão de pele: a política de guerra às drogas a serviço do
extermínio da população negra

Alba Esperidião

1

A Guerra às Drogas não passa de uma ferramenta de uma sociedade racista para promover o extermínio da população negra. A criminalização das drogas, a geopolítica do tráfico
e as políticas de repressão não se deram ao acaso e são muito bem direcionadas. A juventude
das favelas brasileiras, que abrigam negras e negros, pobres, vindos, muitas vezes, de estruturas familiares frágeis e cujo acesso à educação e saúde de qualidade e demais direitos
básicos são limitados, contrapõe-se à elite, branca, rica, de família bem estruturada, capaz
de suprir as demandas que assegurem seu desenvolvimento pleno, bem como a garantia de
seus direitos constitucionais. Essa elite é a responsável pela marginalização das negras e dos
negros e pelo combate ao cidadão periférico. Cabe ressaltar aqui que os rumos pelos quais
se deu a abolição da escravidão, a falta de uma política para inserção da população negra,
sua marginalização para as periferias do país, onde ali passaram a reproduzir a pobreza é
o que explica o porquê de o tráfico de drogas se estabelecer nesses lugares. Soma-se a isso,
como demonstrado no Mapa da Violência 2014, que, a maior parte dos homicídios ocorridos no Brasil é, hoje, de jovens negros, algo que se estende para a população carcerária do
país. Assim, constrói-se o perfil de cor e condição socioeconômica da população que está mais
vulnerável à violência, ao encarceramento e ao
aliciamento pelo tráfico ilegal de drogas ilícitas,
e que, no final das contas, resulta em genocídio
da população negra pelas mãos letais do Estado.
Essa sentença de morte instaurada, com
nítido recorte de cor e condição socioeconômica,
é efetivada pela atuação das polícias, sobretudo a militar, de forma extremamente violenta
nas periferias das cidades brasileiras, sob a
égide do cumprimento das atuais políticas de
Estado, como a de combate ao consumo e ao
tráfico de drogas. Dos 50 mil homicídios dolosos no país, grande parte se relaciona ao tráfico de drogas, em disputas entre traficantes,
entre eles e a polícia ou, ainda, entre a polícia
e a sociedade civil em mortes “por engano”. A
guerra às drogas legitima a violência e as violações aos direitos humanos contra os pobres, principalmente negros, tornando normal a
mortes de supostos traficantes, como Amarildo e Cláudia. Nas penitenciárias não é diferente, a maioria dos presos cometeu crimes contra o patrimônio e/ou tráfico de drogas e os dados do Ministério da Saúde indicam que 73,83% dos presos no Brasil, são jovens entre 18
e 34 anos, pobres, negros e com baixa escolaridade (66% não chegaram a concluir o ensino fundamental). O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, afirmou
que ao analisar os processos sobre tráfico de drogas que chegam ao Supremo, constatou que
1. Acadêmica de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. Integrante do Coletivo NegreX, participa da Rede de Ajuda da
Coordenação Regional Sudeste-2 e da Rede de Ajuda da Coordenação de Cultura (CoCult) da Direção Executiva Nacional dos
Estudantes de Medicina (DENEM).
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“boa parte das pessoas presas são pobres que foram enquadradas como traficantes por portar quantidades não significantes de maconha. E minha constatação pior é que jovens, negros e pobres entram nos presídios por possuírem quantidades não tão significativas de
maconha e saem de presídios escolados do crime”. Segundo o Relatório Mundial sobre drogas da ONU, a Guerra às Drogas, nos EUA, consome um total de US$ 40 bilhões anuais
aos cofres públicos e imprime custos sociais irreparáveis. Em contrapartida, pouco se tem
alcançado em relação à diminuição do consumo de drogas, o que nos leva a crer que o embate bélico não é a melhor alternativa, e mais que isso: é um instrumento para a criminalização da pobreza e da negritude e indução do racismo e uma política motivada por ele.
A imprensa, por sua vez, cumpre seu papel de manutenção dessa lógica. Em primeira medida, porque se torna um instrumento de informação seletiva, quase sempre omisso
em relação aos homicídios que dizimam a população negra e pobre, no qual muitos dos
assassinatos se convertem puramente em estatística e sequer são noticiados. O extermínio da população negra é encarado e divulgado à população como a causa, e não como consequência dos reais danos da política de guerra às drogas. Essa postura coloca os meios
de comunicação social envolvidos na construção de um senso comum de culpabilização da
pobreza e do consumo de drogas ilícitas como gerador dessa cadeia de violência e criminalidade. As periferias passam a ser o cenário mais clássico e o usuário colocado como o
agente propulsor das mortes de milhares de pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, no tráfico de drogas, dada a falácia que “não consumir” seria o freio desse círculo vicioso. Além disso, a mídia corrobora para a construção de um estereótipo do negro que
conflui para o reforço do racismo e da permanência da ordem de privilégios do branco sobre o negro, presente na representação da mulher e do homem negro das novelas, filmes
e programas de entretenimento e até mesmo na deturpação do “ser negro”, como exposto
pelo Sr. Gean Bantú para a CPI- Violência contra Jovens Negros e Pobres (em 7/5/2015):
“Parece que nós só estamos envolvidos nos processos de criminalidade, de banalização. Essa é a imagem do jovem negro no Brasil. Enquanto tentam passar a imagem de
uma outra juventude nesses programas de final de tarde, em que, certamente, nem eu
nem Neemias estamos representados...(...) E infelizmente, a nossa mídia só tenta passar o contrário: que nós somos o problema da violência, que nós somos o problema da
criminalidade, portanto é preciso atacar a juventude negra para resolver o problema
da criminalidade no Brasil. E isso não é verdade. A gente está cansado de saber os dados. Há dados alarmantes que dizem que sete de cada dez(...)jovens assassinados no
Brasil são negros e que a cada 2 horas um jovem negro é assassinado no Brasil.” (2015).

Definitivamente, a política de guerra às drogas escolhida para lidar com o consumo e
tráfico revela-se falida e a serviço do interesse na manutenção dos privilégios sociais e de caráter higienista. É a lógica proibicionista que propicia a exclusão social e a inclusão prisional.
A primeira, por reafirmar o lugar do negro e do pobre, colocados em constante marginalização
alijados de seus direitos mais básicos e a uma vida digna. A segunda, por encarcerar pardos e
pretos minando qualquer expectativa de melhoria em suas condições de vida no que é, de acordo com dados do Centro Internacional de Estudos Prisionais, do King’s College (de Londres),
o terceiro sistema prisional mais populoso do mundo. E daí, decorre uma cascata de acontecimentos que levarão ao extermínio da população negra. O negro é tolhido de seus direitos que,
a priori, deveriam ser garantidos pelo Estado. Desassistido, passa a encontrar sua inclusão
nas bocas de fumo, na criminalidade do tráfico de drogas, que impetuosamente é reprimido
pelo mesmo Estado negligente em sua política de guerra às drogas, a fogo ou, na melhor das
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hipóteses, nas cadeias. Mais um negro na estatística. Mais uma família negra desestruturada, em que mãe, irmãos ou filhos, por exemplo, se veem entregues ao mesmo sistema.
O recomeço de um ciclo que leva ao mesmo fim: o genocídio da população parda e preta do
país. Por sua vez, a legalização – que significa permissão ao cultivo, transporte e venda
de drogas- é o mecanismo capaz de eliminar a atual estrutura do tráfico de drogas e, de
fato, reduzir a violência policial e as mortes acarretadas por ele. Finalmente, o consumo
de drogas não deve ser encarado como o cerne da violência e criminalidade, e sim como um
problema de saúde pública, para cuja política de Redução de Danos figura-se como alternativa mais viável de enfrentamento da questão.

“Quem é preto como eu já tá ligado qual é
Nota Fiscal, RG, polícia no pé
(“Escuta aqui: o primo do cunhado do meu genro é mestiço
Racismo não existe, comigo não tem disso. É pra sua segurança”)
Falou, falou, deixa pra lá
Vou escolher em qual mentira vou acreditar”
Edy Rock, Racionais MC’s
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Falando sobre drogas sem falso moralismo
Levy Vilas Boas Fukuoka1

É impossível discutir a temática das drogas limitando-nos apenas aos fármacos em
si. Conforme salientou Olievenstein, devemos acrescentar a essa dimensão os aspectos
psicodinâmicos, pessoais, fazendo apelo, dentre outros, à própria psicanálise, e ao contexto
sócio-cultural em que os usuários de drogas estão inseridos.
O problema da droga não existe em si, mas resulta do encontro de um produto, uma
personalidade e um modelo sociocultural. Isto quer dizer que qualquer pessoa, a
qualquer momento, pode encontrar um produto tóxico em seu caminho, mas sem dúvida, a maioria das pessoas que experimentam drogas, uma ou algumas vezes, não
se tornarão doentes. Isso significa dizer que, diante da droga, não existe um destino
igual para todos [1].

É importante, neste momento, fazermos um resgate histórico do uso das drogas pelos seres humanos. Todas as sociedades usaram substâncias ou exercícios físicos que alteram a percepção da realidade, a quantidade e a qualidade da consciência, em ocasiões
sagradas e profanas. A história das drogas é tão longa quanto à da humanidade, e paralela
a esta, sendo específico de quem tem consciência, querer experimentar com a consciência
[2]. Algumas sociedades estabeleceram normas de proteção individual e coletiva, como forma de contornar eventuais danos. Usos e costumes se modificaram ao longo do tempo, mas
as substâncias psicoativas continuam fazendo parte da vida dos povos, em todos os países
e em todos os tempos. A aceitação cultural do uso foi sendo construída ao longo dos séculos.
Depreende-se disto que a política pública atual de “Guerra às drogas” está fadada ao
fracasso, pois a única maneira de se impedir uma pessoa de querer experimentar com sua
própria consciência é privá-la da mesma, ou seja, através da morte. Quais são as justificativas que levam o Estado, o qual, em teoria, deveria resguardar a Vida, a caçar, condenar
e exterminar seus cidadãos que tem um comportamento natural ao buscar substâncias
que possam modificar sua percepção temporária da realidade? Um indivíduo que entra em
contato com as drogas realmente se torna um problema para a sociedade como um todo, e,
portanto, deve ser privado do convívio com os demais?
Somos condicionados a responder tais indagações prontamente, associando o usuário de drogas a um ser irracional, que precisa ser encarcerado a fim de evitar danos a si e
a terceiros, já que sua vida passa a orbitar em torno da substância eleita como favorita. A
prevenção às drogas é vista, então, como único caminho viável para o problema, justificando os enormes montantes de recursos monetários, físicos e humanos destinados ao combate
aos entorpecentes. No entanto, tal pressuposto de que o uso de drogas inexoravelmente
leva à deterioração física e moral do usuário foram embasados em dados um tanto quanto
distantes da realidade, como, por exemplo, extrapolando comportamentos de camundongos de laboratório expostos a doses cavalares de substâncias psicoativas e em intervalos
reduzidos, além de serem isolados do “convívio social” com outros camundongos ou demais
estímulos, como rodas de exercício.
Nesse contexto de informações baseadas apenas no senso comum ou oriundas de distorções
da realidade, o neurocientista americano Carl Hart buscou investigar os efeitos das drogas
1. Acadêmico de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF). Atualmente, encontra-se como integrante da Coordenação Científica (CoCien) da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM).
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em seres humanos, valendo-se da metodologia científica, assim como as motivações que
levavam os dependentes químicos a buscarem tais substâncias. O Dr. Carl refutou a ideia
predominante de que o uso patológico de drogas é superior ao uso controlado, através de
observações empíricas em seu laboratório. Remontando aos trabalhos de B.F Skinner e
seus estudos sobre como punições e reforços positivos afetam o comportamento, o neurocientista buscou analisar se os estímulos provocados pelas drogas eram significativamente
diferentes de outros prazeres e recompensas. Analisando a literatura existente, concluiu
que nas pesquisas com animais, os gráficos representando o empenho de um animal em
obter uma recompensa na forma de alimento ou droga eram quase idênticos: dando-se fácil acesso e proporcionando-lhe poucas alternativas, os animais decididamente irão comer
muito alimento doce ou gorduroso, ou irão ingerir muita cocaína ou heroína. Entretanto,
quanto mais tiverem de lutar por alguma recompensa - seja um prazer natural, como comida ou sexo, ou artificial, como drogas -, menos tenderão a buscá-la. Isso se aplica a um
camundongo, um rato, um macaco ou um ser humano. Tanto nos seres humanos quanto
em outros animais, essas reações variam em função da presença de reforços concorrentes
[3].
No seguinte trecho do livro “Um preço muito alto”, Carl Hart expõe algumas de
suas descobertas sobre o comportamento de um usuário de drogas:
Comecei a constatar nas pesquisas que realizei que os seres humanos têm em relação à cocaína reações muito semelhantes àquelas que apresentam em outras experiências de reforço. Como qualquer um de nós, as pessoas viciadas em crack não
são sensíveis só a um tipo de prazer, mas a muitos. Embora possa estreitar o foco
e reduzir a capacidade de sentir prazer em experiências alheias às drogas, o vício
grave não transforma a pessoa num ser incapaz de reagir a toda uma série de incentivos.(...) Mesmo num ambiente com drogas, as pessoas viciadas não são meros
escravos da ânsia. Elas fazem escolhas racionais [3].

Conclui-se, então, que o vício em drogas não está exclusivamente associado às características farmacológicas da substância em si, mas sim do ambiente no qual o indivíduo
está inserido, seu nível socio-econômico e das oportunidades e alternativas que lhe são
oferecidas.
Um outro fator, que corrobora a hipótese de que o uso de drogas patológico não
é superior ao uso controlado, é uma rápida análise das estatísticas sobre o assunto. No
Brasil, por exemplo, o uso na vida (termo que diz respeito a quem experimentou pelo menos uma vez), na população geral brasileira, de maconha, apresenta uma prevalência de
8,8% (IC 95%: 6 – 11,6), ao passo que a porcentagem de dependentes da droga é de 1,2%.
No caso da cocaína, 3,2% (IC 95%: 1,4 – 4,9) da população fizeram pelo menos, um uso
na vida, enquanto menos de 0,2% da população podem ser considerados dependentes de
estimulantes, categoria que aí inclui a cocaína. Como último exemplo, o álcool na população tem um uso na vida estimado de 74,6% (IC 95%: 70,3 – 78,9), com a porcentagem
de 12,3% considerados dependentes [4]. É claro que estas informações não são suficientes
para concluirmos que as drogas em si não são a raiz do problema, mas tais dados sugerem
que mesmo entrando em contato com as drogas, a maioria das pessoas não se torna um dependente químico, pois possuem formas e alternativas de suprir suas próprias demandas
por prazer. Serão necessários estudos mais completos, analisando os perfis socio-econômicos, a trajetória dos usuários, os locais de moradia e trabalho, além de inúmeros outros
fatores, antes de podermos inferir algo de maneira mais robusta.
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Temos então um paradoxo, em que o dependente químico não é única e exclusivamente responsável pela sua doença, já que a sociedade em que ele está inserido está diretamente
relacionada ao uso das drogas, mas é apenas sobre ele que recai a pesada mão do Estado, ao
considerar as drogas uma questão de polícia, e não de Saúde Pública. Nas palavras da professora Gilberta Acselrad:
A lei, que interdita o uso, criminaliza o usuário. A prevenção, na sua busca de erradicar o uso, reforça a responsabilidade restrita ao sujeito da experiência. Ao consumo
indevido se somam a violência e a criminalidade, decorrentes da ilegalidade da prática
e não específicas ao efeito da droga no sujeito. A orientação sobre os eventuais danos
decorrentes do uso não acontece, e a demanda por tratamento se esquiva. O empenho
na “prevenção” não resultou em diminuição do consumo, que aumenta e se diversifica;
afinal, são tantas e novas as substâncias psicoativas que surgem no mercado...[5].

Outra argumentação muito em voga na mídia são os riscos que as drogas em si trazem
aos seus usuários. Em um estudo recente publicado na Scientific Reports, “Comparative risk
assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other illicit drugs using the margin of exposure
approach”, comparou diversas drogas em relação as suas respectivas Margins of Exposure
(MOE), termo definido como a proporção entre o limiar toxicológico da droga e uma ingestão
pelo ser humano estimada, ou seja: quanto mais próximo de um, maior o risco (probabilidade
de causar efeitos adversos diante da exposição ao agente) que a determinada droga apresenta. Os autores calcularam o MOE tanto individual quanto populacional. Para a exposição individual, quatro substâncias estudadas foram classificadas como alto risco: álcool, nicotina,
cocaína e heroína, com MOE < 10, demais drogas (opióides, cocaína, anfetaminas, ecstasy e
benzodiazepínicos) categorizadas como “risco médio” (MOE < 100) e a maconha como baixo
risco (MOE < 10,000). Na perspectiva populacional, somente o álcool foi considerado de alto
risco, demais drogas com risco médio e a maconha, risco baixo (Fig.1). Interpretando esses
dados, um indivíduo exposto ao álcool tem um risco muito maior de prejudicar seu organismo
em relação a um usuário de maconha, por exemplo [6].
Figura 1 – MOEs das drogas estudadas
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Podemos ponderar, então, já que as drogas em si não são capazes de levar ao vício;
que a prevenção ao uso isoladamente é incapaz de diminuir a quantidade de usuários e de
dependentes; que os efeitos do álcool e do tabaco são mais prejudiciais ao organismo humano comparados às drogas ilícitas; que o usuário torna-se o único responsabilizado pelas recorrentes falhas do Estado em lidar adequadamente com a questão; cabem as seguintes indagações, ainda sem resposta: a quem interessa que existam drogas lícitas e ilícitas? Quem
realmente lucra com o tráfico de entorpecentes e com o combate aos mesmos? Quantas vidas
ainda serão desperdiçadas em prol de uma elite política e econômica que não conseguimos
nem identificar?
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Políticas de drogas: uma perspectiva comparada
Maurício Petroli1

“Nos disseram, e eu acreditei cegamente, que o crack era tão viciante que um
usuário só precisava de uma dose para se tornar dependente. Nós culpávamos
o crack pela aparente falta de leis e pelo desemprego generalizado que nos cercava, nos referíamos às mulheres usuárias de crack como ‘prostitutas do crack’
e as acusávamos de abandonar seus filhos em busca da droga, muito embora
possuíamos pouca evidência para apoiar essa opinião. Nós promovíamos slogans
declarando ‘guerra às drogas’ e nosso desejo de ter os ‘Estados Unidos livre das
drogas’.” - Carl Hart, neurocientista, em matéria intitulada “Slogans Vazios,
Problemas Reais”
Nos últimos meses, tem ganhado força o debate acerca da descriminalização das drogas em nosso país. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça (STF) conduz, sob olhares
ansiosos, julgamento de um Recurso Extraordinário, impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, que questiona a constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas (Lei
n. 11.343/2006), o qual trata do porte de drogas para consumo próprio [1]. O que isso quer
dizer é que a decisão do STF pode descriminalizar o porte de drogas (de todas ou, em específico, da maconha) para consumo próprio em nosso país. É importante frisar, nesse contexto,
que se trata da primeira vez em que a mais alta instância Judiciária do país discute o uso
ou porte de drogas.
Esse movimento de repensar as políticas de drogas aplicadas de maneira mais ou menos efetiva ganhou eco, nas últimas décadas, em diversos países do mundo. Em situação-limite, na qual as drogas deixam de ser uma questão apenas de segurança pública, e passam
a configurar uma questão essencial em saúde pública, diversos governos têm se debruçado
sobre a questão: o proibicionismo, de fato, funcionou?
Muitos desses países respondem a essa pergunta decretando o fim da guerra às drogas e se propondo a pensar outros caminhos possíveis, entendidos os limites e a ineficácia
do proibicionismo. É este o tema deste texto, no qual tento discorrer um pouco acerca de
algumas experiências internacionais em termos de políticas de drogas – o que, em última
instância, se trata não só de repensar os sistemas de segurança pública, penal e penitenciário e o próprio sistema de saúde, mas também de voltar os olhos ao tipo de sociedade que
temos nos proposto a construir.

“Tás a ver?” – O que Portugal diz ao mundo 15 anos depois da descriminalização
Talvez uma das experiências mais exitosas em termos de políticas de drogas tenha se
dado em Portugal. No ano de 2000, o Parlamento Português descriminalizou o uso de drogas
para consumo próprio, ao mesmo tempo em que reorientou seus recursos para o tratamento,
a prevenção e a redução de danos. Tal decisão foi gestada num país que, durante as décadas
de 1980 e 1990, chegava a ter 1% de sua população (cerca de 100.000 pessoas) viciada em
heroína.
1. Acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É um dos coordenadores do Centro Acadêmico
Carlos Chagas (CACC), constrói a Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM), na Coordenação de
Meio Ambiente (COMA) e é militante do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial.
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Até aquele momento, o uso de drogas era considerado conduta criminosa no país, punível com multa – exceto em casos de reincidência, em que poderiam ser aplicadas penas
privativas de liberdade. Porém, o problema das drogas ia para além da segurança pública e
se colocava como uma grave questão em saúde pública. O uso compartilhado de seringas, por
exemplo, durante anos, foi o principal mecanismo de transmissão de HIV no país.
Diante dessa realidade, nos anos 1990, inicia-se um amplo debate sobre o tema, travado por movimentos sociais (em especial movimentos de usuários e de pessoas que conviviam
com HIV), parlamentares, especialistas, acadêmicos e população civil em geral. Constatou-se
que se estavam dispensando vultuosos recursos com forças policiais, sistema judiciário e
estabelecimentos penais, sem que, contudo, houvesse qualquer efeito na diminuição dos prejuízos causados pelas drogas.
Nesse sentido, Portugal apostou em outro paradigma e resolveu romper com a guerra
às drogas. Para isso, nomeou uma Comissão Especial que investigou todo o cenário relativo
às drogas no país. Essa comissão, em 4 meses, debruçou-se sobre o tema e entregou ao governo um relatório final com diversas recomendações. O Parlamento, pautado nesse relatório,
criou uma proposta de legislação que viria a ser sancionada na forma da Lei n. 30/2000 e de
diversas leis complementares posteriores.
A nova legislação do país, contudo, não se destinava a legalizar as drogas. Maconha,
heroína, cocaína e outras substâncias continuaram a ser consideradas ilegais no país. A saída
que Portugal encontrou, desse modo, foi (1) distinguir o consumo e a posse para consumo do
tráfico; (2) alterar a resposta do Estado frente a cada uma dessas situações. Como a droga
continua sendo considerada ilegal, a caracterização de “consumo” ou “posse para consumo” é
considerada contra-ordenação, penalizada com medidas administrativas. O tráfico, por sua
vez, é considerado crime e sujeito a sanções penais.
Nesse ponto, é necessário distinguir o usuário do traficante (o que, aliás, é uma questão premente também no caso brasileiro). Essa distinção entre consumo/posse e tráfico, no
caso português, baseia-se na quantidade de droga: a lei refere que “a aquisição e a detenção
para consumo próprio das substâncias [...] não poderão exceder a quantidade necessária para
o consumo médio individual durante o período de 10 dias” [2]. Em relação ao que são consideradas doses diárias, a Lei n. 30/2000 remete para uma portaria especial que se propõe a
quantificar valores-referência para cada substância.
No caso da contra-ordenação, as sanções administrativas são moduladas a partir da
análise de cada caso por uma comissão atrelada ao Ministério da Saúde (e não ao Ministério
da Segurança), formada por técnicos, juristas, assistentes sociais, psicólogos etc. Essas comissões, portanto, não pretendem funcionar a partir de uma lógica repressiva, e sim ligar o
chamado toxicodependente, segundo sua vontade, ao sistema de saúde.
Para além da alteração da tipificação penal, a Comissão Especial também recomendou
que fossem dispensados recursos na educação, na prevenção e na redução de danos. Ao invés
do pesado investimento na repressão ou em políticas de “tolerância zero”, Portugal aposta na
prevenção e na dissuasão do uso.
Frente a todos esses novos mecanismos, o que, de fato, mudou? Nesses 15 anos de descriminalização, são colecionados diversos avanços no país. Segundo o relatório “Política da
Droga em Portugal”, publicado em 2011,
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estas mudanças, na política nacional da droga em Portugal, constituem um ponto de
viragem para o país e um marco na política internacional da droga. Em vez de tentar
diminuir o uso através da punição dos consumidores, as novas medidas mantêm as
drogas ilegais, mas já não tratam o consumo como um crime. As mudanças são particularmente significativas para Portugal, um país conservador marcado por uma
história de ditadura fascista e por uma Igreja Católica com uma influência poderosa
na política e vida social.

O relatório aponta que diversos estudos dão conta de mostrar que o número de usuários não aumentou dramaticamente, sendo constatada até mesmo a diminuição do uso
em algumas categorias [3]. Evidencia, assim, que a temida “explosão do consumo” após a
descriminalização não se concretizou. Aliás, os níveis de consumo de droga em Portugal
estão entre os mais baixos da União Europeia. De maneira corajosa, o documento enuncia:
“A natureza inovadora da posição Portuguesa prova que não são generais, polícias ou juízes
criminais, mas antes médicos, trabalhadores da área social e investigadores que deverão
dar resposta às questões relacionadas com drogas”.
Em termos de doenças relacionadas ao uso de drogas, os casos de HIV e hepatites
virais diminuíram. Em relação ao HIV, mais especificamente, a descriminalização foi fundamental para a resposta à infecção e também para a prevenção primária da infecção. Uma
consequência visível é a diminuição de consumo de drogas – sobretudo de heroína – entre as
pessoas infectadas por HIV. Segundo o relatório mencionado acima, em 2000, havia 2.758
novos diagnósticos de pessoas infetadas com VIH, das quais 1.430 eram consumidores de
drogas (52%). Em 2008, o número total de novos diagnósticos era de 1.774, dos quais 352
eram consumidores de drogas (20%).
Esses índices acabam sendo desenhados por vários fatores. Segundo especialistas
portugueses, em entrevista à rede Drug Reporter no documentário “Drug Policy in Portugal
- The Benefits of Decriminalizing Drug Use”, a descriminalização retira ocasiões de utilização de droga de maiores riscos, diminui a probabilidade de partilha, aumenta a possibilidade de falar sobre o problema e de encontrar estruturas apropriadas de saúde que darão
uma resposta a essas pessoas, e, sobretudo, permite retirar a pressão sobre os usuários, o
que facilitaria as escolhas mais saudáveis.
Indicadores de saúde de Portugal mostram que houve maior contato dos usuários
com o sistema de saúde (por meio, por exemplo, das unidades móveis que distribuem Metadona, substância que ajuda a atravessar o processo de abstinência), além de desmonte
de espécies de guetos, onde pessoas se amontoavam para o consumo de drogas. Diminui-se
também o consumo de drogas na população entre 15-19 anos. Além disso, os índices de crimes motivados por consumo de drogas também caíram no país.
Embora com tantos resultados positivos, a política de drogas em Portugal esbarra
ainda em alguns desafios. Pode-se citar, como exemplo, um nível de mortes por drogas que
ainda precisa ser diminuído; dificuldades para se fazer equânime entre todas as faixas etárias e classes sociais; e predominância de casos de uso de maconha, senso evidente, portanto, o aprofundamento dos mecanismos de prevenção e tratamento também em relação às
outras categorias de drogas.
Não se pode entender a descriminalização em Portugal, portanto, como uma panaceia, capaz de resolver todos os problemas. Trata-se, antes disso, de uma visão madura de
sociedade, que se propõe a construir um país que dê autonomia a seus habitantes (sobre
seus corpos, desejos, prazer e êxtase) e que, por meio de políticas públicas mais efetivas
e menos carregadas de conservadorismos, consiga atingir o centro da questão, qual seja:
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diminuir os danos causados pelas drogas em pessoas e sociedades. A experiência portuguesa, certamente, tem muito a ensinar ao mundo.

“Os ianques estão doidões!” – Os Estados Unidos e o fracasso do proibicionismo
Os Estados Unidos, seguramente, foram os responsáveis pela investida proibicionista no
combate às drogas. Na década de 1920, segundo aponta o jurista Luiz Flávio Gomes,
grupos morais radicais (de fundo religioso), conseguiram levar para o campo legal
(e penal) incontáveis proibições relacionadas às drogas. Acreditavam que, com a lei,
as drogas desapareceriam do mundo. Há um século acredita-se nisso e os efeitos devastadores drogas prosseguem. Jogaram energia na proibição assim como na oferta
das drogas. Esqueceram-se do consumo e do consumidor. Sobretudo da sua educação. Gastaram trilhões de dólares. Invasões arbitrárias e anti-soberanas de muitos
países ocorreram. Enfocou-se o uso de drogas como um desvio de conduta (um desvio
moral). Isso gerou um problema de proporções internacionais. Para combater o vício
e a degradação pessoal, deu-se ao tema uma priorização militar. Erro grave de perspectiva. Colocaram nas mãos da polícia um problema antes de tudo social (saúde pública). Milhões foram encarcerados. O vício não desapareceu. Aumentou. As drogas
não diminuíram. Aumentaram. A oferta continua alta e a cada dia inventam uma
nova droga. Porque existe demanda!

Quase um século depois do início da cruzada contra as drogas, os EUA se veem às voltas
com um problema ainda em proporções gigantescas. Nas palavras do presidente Richard
Nixon, em 1971, “O inimigo público número um dos EUA é o abuso das drogas”. Parece,
contudo, que não o abuso de drogas, e sim o proibicionismo se configurou, na história, como
o principal algoz da sociedade estadunidense.
Hoje, o país ainda se insere, no plano mundial, como o principal consumidor de cocaína – são mais de 20 toneladas da substância despejadas no país todos os anos. Milhares
de laboratórios produtores de metanfetaminas ainda funcionam ilegalmente no Canadá e
EUA, e o México ainda é um dos principais fabricantes de toda a maconha que chega às
terras do norte. Além disso, o tráfico de drogas movimenta milhões de dólares, sustenta a
rede de máfias e gera uma reação desproporcional, policialesca e controladora de corpos
e desejos numa sociedade que se declarou algum tempo atrás como o berço da liberdade.
Nesse cenário tão lucrativo, como dar uma resposta eficaz, pautada, sobretudo, na saúde
pública?
Mesmo diante dessa conjuntura, o governo estadunidense ainda não aposta na legalização. Algumas leis mais brandas têm sido sancionadas por Obama, resultando na despenalização e no processo de desencarceramento de indivíduos que haviam sido condenados
por uso de drogas. Luiz Flávio Gomes, nesse sentido, aponta que, em 2012, “a Casa Branca
apresentou um Plano Nacional de Drogas que, pela primeira vez, prioriza o tratamento e a
prevenção e coloca em segundo plano a prisão e a condenação dos consumidores de drogas”.
No país, as drogas consideradas nocivas – inclusive, a maconha –, entretanto, ainda são
proibidas por leis nacionais, o que quer dizer que, em termos gerais, tanto o porte quanto
o tráfico ainda são considerados crimes. No entanto, cada estado tem suas próprias leis
de drogas, o que torna a política de drogas estadunidense bastante complexa. Em 2012,
Washington e Colorado realizaram referendos e acabaram por legalizar o uso recreativo de
maconha. Segundo reportagem do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM),
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“Colorado e Washington se tornaram não apenas os primeiros estados dos E.U.A. – mas as
primeiras jurisdições políticas em todo o mundo – a aprovar a regulamentação, a taxação
e o controle da maconha de modo similar ao das bebidas alcoólicas”. Neles, o consumo é
permitido para maiores de 21 anos e se limita a algo em torno de 30 gramas. Outros dois
estados, Alasca e Oregon, e o distrito de Columbia – onde está localizada a capital do país,
Washington – seguiram o mesmo caminho. Essas legislações expressam a permissão para
certas quantidades da substância, que variam de estado para estado, e também para o cultivo de um número limitado de plantas. O uso medicinal da maconha também é autorizado,
mediante receituário médico, em cerca de 20 estados dos EUA.
Mas, se existem leis nacionais que proíbem o uso de drogas, como os estados podem
permitir que isso ocorra? A responsabilidade de cumprimento da lei federal recai sobre
a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês, a mesma daqueles
agentes que protagonizam o seriado “Narcos”, do Netflix, e que se lançam desde os EUA
até a América Latina numa missão quase impossível de salvar os latinos do narcotráfico
de Pablo Escobar). Nesse sentido, o presidente Barack Obama afirmou, em 2013, em uma
entrevista, que os funcionários da DEA não devem priorizar a aplicação da lei sobre consumidores, e sim sobre traficantes. Vai entender.

	Na Holanda, é tudo legal?
Quando se fala em descriminalização ou legalização da maconha, é comum que as
pessoas se remetam à Holanda para justificar que o sistema funciona. Contudo, a Holanda
nunca legalizou a maconha nem qualquer outra droga. O que acontece é que o sistema holandês permite a existência dos chamados “coffee shops”, cafés que têm licença para vender
pequenas quantidades de maconha para maiores de 18 anos (até 5g para cada cliente, e
possuem limites de estoque). O cultivo, o tráfico, a venda, a importação e a exportação de
drogas permanecem ilegais, assim como a porte, mas policiais e tribunais costumam aplicar uma política de tolerância.
Nos últimos anos, contudo, enquanto o mundo se volta às políticas de descriminalização, despenalização e legalização, o governo holandês – formado por uma aliança entre o
Partido Liberal e o Partido dos Trabalhadores – resolveu endurecer a política de drogas do
país. Isso se traduz em diversos mecanismos para enrijecer a liberdade dos “coffee shops”,
como a “obrigação de não importunar a vizinhança”, redução de horários de funcionamento, proibição de permanência desses estabelecimentos próximos a escolas, proibição de venda de maconha a estrangeiros etc. Com as novas políticas, muitas dessas lojas estão sendo
obrigadas a fechar. Na contramão do mundo, a Holanda, portanto, se coloca às vésperas de
avalizar um retrocesso na política de drogas em seu país com consequências ainda imprevisíveis.

	Sobre por que o Brasil precisa ser latino-americano
Durante o julgamento do STF – que, atualmente, encontra-se suspenso devido a
pedido de vistas do processo realizado por um dos ministros –, o ex-presidente do Uruguai,
José Mujica, esteve no Brasil, oportunidade em que ministrou uma Conferência aos Jovens
na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). No evento, Mujica despertou aplausos em diversos momentos, como quando afirmou (referente a discursos que têm circulado
pelo país) que não precisamos deixar de ser brasileiros, mas que temos que nos entender
latino-americanos.
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A fala de Mujica quis dizer muitas coisas, mas uma delas é que nós precisamos aprender muito com nossos países vizinhos. Questionado sobre a descriminalização das drogas,
ele respondeu:
“Em meu país, pequeno e socialmente – em termos relativos – bastante avançado,
tomamos uma decisão: como não podemos vencer o narcotráfico (de cada três presos, um está relacionado às drogas), e como, apesar de reprimir, estamos perdendo
a guerra, decidimos tratar de arrebatar o mercado, estropiar o negócio. E isso não é
legalização, e sim regulação. Não creio que nenhum vício seja bom, exceto o amor. É
mal o tabaco, e, contudo, fumamos. É mal o álcool, mas bebemos. Se eu bebo mais e
mais e preciso de internação, como vou fazer se estou no mundo clandestino? A recuperação, então, não pode existir no mundo clandestino. Não queremos fazer como
os ianques, na década de 1930, que instalaram a Lei Seca – e foi pior do que nunca.
Dará resultados? Não sabemos. O que sabemos é que o que viemos fazendo é gastar
dinheiro no combate às drogas, e não tem funcionado. Levantamos a bandeira de ir
por um caminho alternativo”.

Esse caminho de que Mujica fala começou a ser traçado em dezembro de 2013, quando o Uruguai se tornou o primeiro país do mundo a legalizar o cultivo, a venda e o consumo
da maconha para uso recreativo, como medida de combate ao crescimento de cartéis e do
narcotráfico. A Lei n. 19.172, que regula a questão, para Milton Romani Gerner, um dos
líderes da política de drogas do Uruguai, é resultado do compromisso do governo com uma
política integral de drogas com perspectiva de direitos humanos e saúde pública.
Gerner, que é Secretário-Geral do Conselho Nacional de Drogas do Uruguai, afirma,
em artigo que compõe um Dossiê sobre Drogas da Revista Internacional de Direitos Humanos, que, em seu país, “está sendo testado e comprovado que a abordagem que toma como
eixo a saúde pública e os direitos é mais eficaz e humana do que a proibicionista e punitiva”.
Diz, ainda, que
a violação de direitos humanos em nome da guerra às drogas é um tema inevitável.
A criminalização da posse para consumo pessoal tem produzido unicamente prisões
superlotadas, onde se viola o direito à saúde de pessoas que em todo o caso tem um
vício. A comunidade internacional deve garantir uma proporcionalidade entre a pena
e o problema de drogas. A pena de morte deve ser banida, especialmente para crimes
relacionados com drogas.

Segundo Mujica, o Uruguai tem precedentes em políticas progressistas. Em 1914,
o país legalizou a prostituição. Nessa época, também ocorreu nacionalização a produção
de álcool. O Uruguai estabeleceu, aproximadamente no mesmo período, o divórcio a partir
do pedido da mulher. O país também inventou uma Universidade Feminina, para que as
famílias conservadores se animassem a enviar as filhas para estudar. Nesse sentido, com a
política de drogas não é diferente: o Uruguai toma a frente e, numa decisão corajosa, é o primeiro país a romper com a Convenção Internacional sobre Controle de Drogas, afirmando,
de maneira categórica, que a guerra às drogas chegou ao seu fim.
Desde 2006, o Uruguai caminha na regulamentação dos mercados de álcool, tabaco e
maconha. Sobre isso, Gerner afirma:
A avaliação e benefícios para a saúde da população após a diminuição do consumo
dessa substância [tabaco] demonstram de maneira contundente as virtudes de tal
regulamentação. Estamos decididos a agir com firmeza para regular a produção, distribuição e consumo final do mercado de bebidas alcoólicas. Nossa abordagem é de
redução dos danos e de construção-gestão compartilhada de riscos. Novamente, a
partir de uma perspectiva de saúde pública e de direitos.
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No Uruguai, a legalização da maconha se deu em três perspectivas. Duas delas, a
produção para consumo próprio (com limite de até seis plantas por consumidor) e o uso por
meio de clubes, já estão liberadas. A venda de quantidades tabeladas em farmácias (cerca de
40g mensais), terceiro eixo da política, ainda está em fase de regularização. Além disso, existe uma particularidade no modelo uruguaio: não só os cidadãos e empresas privadas estão
autorizadas a criar, comprar e vender cannabis, como o governo também entra no negócio –
cultivando e colhendo a safra, distribuindo, vendendo e tributando os lucros.
Esse modelo também conta com o cadastro de todos os usuários, de forma a alimentar
um banco de dados gerenciado pelo governo. Aqueles que fazem pedidos excessivos, segundo a política, devem ser encaminhados às autoridades de saúde para tratamento. O banco
de dados também tem outra função: assegurar que só os habitantes do Uruguai comprem a
mercadoria e, assim, reduzir os riscos de turismo da droga.
No país, a droga pode ser consumida nos mesmos locais em que é permitido o consumo
de cigarro. Segundo estudos de agências do governo uruguaio, desde a sanção da lei, o número de mortes por tráfico caiu significativamente. Em entrevista à revista “Carta Capital”,
Julio Calzada, coordenador do projeto de regulação da maconha quando esteve à frente da
Secretaria Nacional de Drogas do Uruguai, no governo José Mujica, afirma que a regulação
da maconha se trata de uma política social e de saúde. Quando questionado sobre os efeitos
da política, em termos de consumo, ele responde: “seguimos o mesmo ritmo de evolução de
consumo de maconha registrado há dez anos. Ou seja, houve uma continuidade da tendência
registrada desde 2001. No entanto, ainda é cedo para dizer qualquer coisa. Só conheceremos
os efeitos desta política depois de quatro ou cinco anos”.
Além do Uruguai, outros países latino-americanos têm aplicado políticas de drogas
mais avançadas que a brasileira. Chile, Argentina, Colômbia e Venezuela por exemplo, não
tratam como crime o uso individual de drogas. Além disso, a Bolívia, da mesma forma que o
Uruguai, investiu de forma exitosa na regulamentação de mercados – mais especificamente,
em relação à produção da folha de coca.
Um continente que, há pouco tempo, estava completamente tomado pelo narcotráfico começa a dar sinais de que a construção de outras políticas de drogas, avessas à guerra
às drogas, exige uma boa dose de coragem dos governantes, mas, em pouco tempo, já se
mostram mais efetivas que o quase um século de proibicionismo. Em entrevista ao El País,
Dartiu Xavier da Silveira, médico da Unifesp, enfatiza o quanto o Brasil está atrasado em
relação a seus vizinhos latinos, e lamenta: “Na América do Sul, apenas as Guianas e o Suriname tratam o uso de drogas como crime. Eu me sinto na idade da pedra”.
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Para além da descriminalização: construindo novas formas de ler o mundo
Tentei demonstrar, neste texto, algumas experiências exitosas, ao longo do mundo,
que podem nos servir de exemplo. É claro que cada país precisa construir a política de drogas
mais adequada à sua realidade, mas há elementos importantes a serem observados, sobretudo de nossos países vizinhos, com realidades muito semelhantes à brasileira – ainda que
não consigamos nos enxergar, coletivamente, como latino-americanos. Cada país encontra
seu próprio caminho, mas, certamente, algumas experiências conseguem ser mais inspiradores do que outras.
Percebe-se, contudo, apesar dessas experiências que a guerra às drogas, apesar de reconhecidamente fracassada, ainda se mantém em muitos países. E existem diversos fatores
que sustentam a manutenção dessa política perversa. Henrique Carneiro, em seu artigo “As
necessidades humanas e o proibicionismo das drogas no século XX”, aponta um deles:
As drogas são produtos da cultura, são necessidades humanas, assim como os alimentos ou as bebidas, podendo ter um bom ou um mau uso, assim como ocorre com
os alimentos. A diferença é que um viciado em açúcar não corre o risco de ir preso,
mas apenas o de perder a saúde na obesidade ou diabetes. A ideia da erradicação do
consumo de certas substâncias é uma concepção fascista que pressupõe um papel
inquisitorial extirpador para o Estado na administração das drogas, assim como de
outras necessidades humanas. Tal noção de um Estado investido do poder de polícia
mental e comportamental legislando e punindo sobre os meios botânicos e químicos
que os cidadãos utilizam para interferir em seus estados de humor e de consciência
é um pressuposto necessário para a hipertrofia do lucro obtido no tráfico. Em outras
palavras, a proibição gera o superlucro. Tais razões levam a que a reivindicação da
descriminação das drogas se choque tanto com os interesses dos grandes traficantes
assim como com os do Estado policial.

Nesse sentido, o julgamento do STF, apesar de extremamente importante, é só o primeiro passo nesse caminho longo, em que nos cabe não só repensar nossa política de drogas,
o sistema penal/penitenciário e o sistema de saúde, mas mais do que isso: ressignificar também o papel do Estado e trazer à luz os verdadeiros interesses que nos impedem de adotar
políticas progressistas. Isso não só no que diz respeito à descriminalização ou legalização
das drogas, mas também à regulamentação da prostituição, à aprovação da Lei Anti-Homofobia e do casamento civil igualitário, à descriminalização do aborto etc. Trata-se, portanto,
da construção de novas formas de ler o mundo, que, comprometidas com a construção de
uma sociedade mais justa, possam interferir diretamente na construção das políticas de
nosso país.
Em relação ao futuro das políticas de drogas brasileiras, Luciana Boiteux, professora
da Faculdade Nacional de Direito (UFRJ), aponta que
as perspectivas não são nada animadoras, diante do perfil ultra-conservador do Congresso Nacional eleito em 2014, bem como das práticas institucionais repressivas tão
enraigadas no Judiciário e na população em geral, que legitimam o encarceramento
como solução mágica para o crime e para o abuso de drogas. Por outro lado, já tramita no Congresso um projeto de lei que trata da criação de um mercado regulado
de cânabis, proposto pelo Deputado Federal Jean Wyllys. Assim, diante dessa maior
abertura internacional para a discussão, a partir das novas experiências alternativas
adotadas em outros países, espera-se que o Brasil aprofunde os debates sobre o tema
para tentar romper com essa tradição repressiva e violadora de direitos humanos e,

31

dessa maneira, alcançar um novo patamar de país mais justo e efetivador de direitos,
o que, no entanto, só será possível se modificarmos o paradigma atual.

Assim, precisamos romper o silêncio – quebrando, em definitivo, o tabu que gira em
torno das drogas –, abrir o debate (qualificado e despido de moralismos) e entender que entre a apologia ao uso e o reconhecimento, maduro, de que se precisa repensar as políticas
de drogas brasileiras, estão os muitos usuários que recheiam as instituições totais de nosso
país, são afastados do sistema de saúde e vivem numa condição de clandestinidade. Insistir
na política de drogas atual – repressiva, ineficaz e extremamente cara –, enquanto diversos
países do mundo apontam para posturas mais talentosas, é, em última instância, como dizia
o poeta Manoel de Barros, continuar carregando água com uma peneira.

[1] Entendamos o caso em questão. Francisco Benedito de Souza cumpria pena privativa
de liberdade, devido a condenação anterior, no Centro de Detenção Provisória de Diadema,
no ABC Paulista. Durante inspeção, foram encontrados 3g de maconha em uma marmita,
que, segundo ele, não era para uso individual, e sim das 32 pessoas que dividiam a cela em
que estava. Processado, com base no art. 28 da Lei de Drogas, Francisco foi condenado a 2
meses de prestação de serviços comunitários. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo
recorreu da decisão, alegando a inconstitucionalidade do art. 28, de modo a defender a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio, pautando-se, entre diversos outros
argumentos, no direito à intimidade e à vida privada. O caso foi parar no STF, sob a forma
do Recurso Extraordinário (RE) 635659, com repercussão geral. Ter “repercussão geral” significa que pelo menos 8 dos 11 ministros entenderam que se trata de julgamento relevante
para a sociedade, podendo influenciar muitos outros julgamentos em primeira e segunda
instâncias (e, de fato, o é: existem mais de 500 casos sobrestados aguardando a decisão do
STF).
[2] O artigo 2º da Lei de Drogas do país (Lei n. 30/2000) prevê: “1 - O consumo, a aquisição
e a detenção para consumo próprio de plantas, substâncias ou preparações compreendidas
nas tabelas referidas no artigo anterior constituem contra-ordenação.
2 - Para efeitos da presente lei, a aquisição e a detenção para consumo próprio das substâncias referidas no número anterior não poderão exceder a quantidade necessária para o
consumo médio individual durante o período de 10 dias”.
[3] The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Statistical
Bulletin 2010, “Lifetime prevalence of drug use in Nationwide surveys among the general
population.” Apenas 8 de 28 países avaliados apresentam um nível inferior ao de Portugal
de consumo de cannabis, 10 de 27 – cocaína, 4 de 27 – anfetaminas, 4 de 27 – ecstasy, 5 de
23 – LSD.
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Nas escuras ruas se encontravam
Pessoas com sonhos diferentes,
E no futuro se tornarão a mais desejada realidade,
Mas outros infelizmente
Nunca verão seus sonhos realizados,
A vida é assim feita de sonhos
É isso que nos mantém vivos,
Consientes ou inconsientes mas sempre correndo atrás de algo mais
O beck está queimando – Facção Central
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Dentre os invisíveis, as mais invisíveis ainda
Natalia Henke1

Segundo o Ministério de Justiça, nos últimos 12 anos a população carcerária masculina aumentou 130%. No mesmo período, a população carcerária feminina aumentou quase
o dobro disso: 256%. Para se ter uma idéia, por volta dos anos 2000, o número de detentas
girava em torno dos 10 mil; hoje são cerca de 36 mil – para as mesmas 14 mil vagas de antes. As principais condenações são por tráfico de drogas, roubo e furto. Em 2012, de todas as
prisões por drogas realizadas no país, 65% eram mulheres.
O debate sobre a descriminalização das drogas tem como um dos pontos nevrálgicos o fato de que a guerra às drogas é, na
verdade, uma forma de mascarar um Estado higienista, racista e assassino, além
disso, é impossível debater esse gigantesco
problema social sem esbarrar na questão
do tráfico de drogas, o principal motivo de
aprisionamento de mulheres nas últimas
décadas. Em comparação ao envolvimento
dos homens, a participação de mulheres no
“mundo do crime” ainda é menor. No entanto, devemos abrir os olhos e enxergar
uma população que, dentro da já invisível
população carcerária, é completamente ignorada, em um sistema penitenciário construído por homens e para homens: a das
mulheres presas.
Poucos são os estudos e trabalhos
que vêm sendo feitos na tentativa de elucidar esse estrondoso aumento na quantidade de mulheres presas por tráfico de
drogas, e a maioria deles tenta entender o
porquê desse aumento, sem se preocupar, de fato, com as condições às quais essas mulheres estarão submetidas. Alguns autores elencam que a entrada da mulher no tráfico se dá
a partir de uma ligação afetiva com alguém que já faça parte. Uma visão menos romântica
e mais atual sobre o problema aponta que, mulheres adentram cada vez mais nessa, que é
uma alternativa informal de renda.
Um trabalho recente, publicado e veiculado pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), apontou que essas mulheres presas têm em comum o fato de não terem nenhum
passado criminal, serem as principais ou as únicas provedoras do lar, terem baixa escolaridade e consequente dificuldade de acesso a empregos formais, e estarem empregadas, dentro
do tráfico de drogas, em atividades de varejo e tráfico nacional e internacional.
Segundo Corina Giacomello, uma pesquisadora sobre a questão de gênero, drogas e
prisões, quando se trata de tráfico de drogas, ser mulher é uma sentença de tripla dimensão
1. Acadêmica de medicina da Universidade Estadual Paulista (UNESP). Atualmente, encontra-se como Rede de Apoio da Coordenação de Cultura (CoCult) da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM).
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em função da assimetria das relações de poder entre homens e mulheres antes da prisão, o
fato de terem suas penas agravadas por serem majoritariamente punidas por tráfico, além
das formas específicas de discriminação dentro da prisão.
A assimetria das relações entre homens e mulheres pode ser observada muito antes destas chegaram ao cárcere. É muito comum que os homens desempenhem um papel
central num mundo tido como à parte, mas que também é extremamente machista e que
costuma objetificar mulheres e relegá-las a posições e funções subalternas – o maior exemplo disso são as mulheres apelidadas de “mulas”, que são recrutadas exatamente para que
sejam presas durante o transporte da droga, de forma a desviar a atenção da polícia dos
maiores carregamentos e dos maiores chefões. No flagrante, é fato que os relatos de violência policial física são mais frequentes entre os homens. No entanto, na minoria das vezes
em que ela acontece direcionada às mulheres, quase sempre se trata de uma violência de
gênero: apanham menos, mas são sexualmente ofendidas e inclusive existem inúmeros relatos de incentivo à propina sexual (prestação de serviços sexuais em troca do relaxamento
da prisão). Isso sem contar os casos de violência sexual, como uma ””simples”” passada de
mão.
O Código Penal brasileiro estabelece que o transporte de drogas em dependências ou
imediações de estabelecimentos prisionais é causa de aumento de pena, e são as mulheres
que mais sofrem de forma direta com essa repressão, já que, muitas vezes, movidas pela
ideia do amor romântico incutido na cabeça delas por toda uma vida em uma sociedade
machista, muitas mulheres acabam se submetendo a tarefas arriscadas como essas como
forma de prova de fidelidade ao “seu” homem.
Vale lembrar que a violência começa quando muitas mulheres acabam por buscar
no tráfico de drogas a renda que a economia formal as nega, e que é o dinheiro proveniente
dessas tarefas subalternas que permite que muitas delas cumpram com as expectativas
sociais de cuidadora da casa e dos filhos.
Já dentro do sistema carcerário, ser mulher é outro crime que essas pessoas cometem. O mesmo estudo realizado pelo ITTC apontou que o prazo entre a prisão em flagrante
e a primeira audiência é maior para as mulheres: 136 dias, contra os 109 dias de espera
para os homens. Além disso, exames como mamografia e Papanicolau raramente são disponibilizados, e a atenção médica é precária durante a realização do pré-natal e depois nos
cuidados após o parto.
Em tempos de “Orange is the new black”, é preciso se beliscar para se tocar que a
vida é bem mais dolorosa que o final de um temporada de série do Netflix. O problema é
relativamente recente, mas urgente, já que é uma das faces mais cruéis da problemática da
questão das drogas.
Apenas por curiosidade, enquanto escrevia esse texto em meu computador, a palavra
detenta foi sublinhada de vermelho e eu tive que adicioná-la ao dicionário, enquanto que
detento, presidiário e preso passaram ilesas pela correção ortográfica.

El feminismo nunca ha matado a nadie.
El machismo mata cada día.
Benoite Groult
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Comprimidos - Cazuza
Eu e meus comprimidos
Passeamos pelas Paineiras
Eu e meus comprimidos
Babás da felicidade
Como é bom uma droguinha
Que se compra na farmácia
A vida vai indo gostosa
Eu amo meus comprimidos
Aviso aos deprimidos
Aviso aos oprimidos

Não há nada melhor do que
A vida parar de doer
Às vezes custa caro
Mas também tem no INPS
Fiquem felizes, amigos

O mundo é um lugar encantado
Já fermentaram a cerveja
Já destilaram o malte
Porão o vinho pra descansar
O homem quer fantasia
Quer carnaval
Quer cantar
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O que é Redução de Danos? Um olhar da cidadania...
Rodrigo Alves Rodrigues1

As primeiras ações de redução de danos surgiram em meados da década de 1920, em
Rolleston, condado da Inglaterra. Os profissionais médicos e enfermeiros se sensibilizaram
com a situação de moradores de rua, usuários de álcool e heroína e morfina injetáveis, que
viviam próximos do centro de saúde onde trabalhavam. Como alternativa, começaram a distribuir porções de tais drogas na perspectiva de atraí-los para o serviço de saúde, realizando
uma administração monitorada do uso visando à melhoria dos sintomas de abstinência,
além de garantir o direito de poderem tomar banho e lavar suas roupas, e propiciar espaços
de conversa com os profissionais de saúde (1).
Na década de 70, na Holanda, grupos de usuários de drogas injetáveis se organizaram
politicamente, conformando o segmento Junkiebond, porque muitos deles estavam morrendo devido à contaminação pelo vírus HIV. Isso fez com que companheiros e familiares recorressem à justiça para que eles obtivessem algum tipo de tratamento, ao invés da repressão.
Como resultado, o governo implantou os primeiros programas de “trocas de seringas”, oferecendo seringas novas aos usuários em busca reduzir a contaminação por doenças que tinham
como modo de transmissão o compartilhamento de seringas, como a AIDS e a Hepatite B1.
No Brasil, em 1989, o primeiro programa de trocas de seringas implantado na cidade
de Santos-SP foi interrompido por intervenção judicial, cuja alegação era de que tal medida estimularia o consumo de drogas. Os profissionais então passaram a estimular o uso de
hipoclorito de sódio para desinfecção de agulhas e seringas reutilizadas. Jornais chegaram
a veicular a informação de que se médicos distribuíssem seringas, seriam denunciados pelo
Ministério Público e presos. Só em 1992, o Ministério da Saúde assume o compromisso de
financiar em torno de 10 programas de trocas de seringas (1,2).
Em 1993 foi lançada em Porto Alegre-RS, a campanha publicitária “A Seringa Passa,
a AIDS Fica”, com grande repercussão. Em 1995, o Centro de Estudos e Terapia do Abuso de
Drogas da Universidade Federal da Bahia (CETAD/UFBA) implanta o pioneiro Programa de
Redução de Danos (PRD) que realizava trocas seringas. E só em 2006, a lei 11.343 institui o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, e há uma divulgação e implementação
da Política Nacional de Promoção da Saúde, ambos vieram reforçar as ações de atenção às
pessoas que usam drogas e consolidar as bases da Redução de Danos (RD) no Brasil (1,2).
De maneira propositiva, a RD problematiza o distanciamento dos profissionais de
saúde dos usuários e a ênfase desequilibrada para a abordagem biológica, normatizadora,
repressiva, mecanizada, unilateral e medicalizada, em que o uso de drogas considerado “doença” se torna o objeto do trabalho, e não o indivíduo; e mesmo quando este é considerado, a
abordagem se constrói de forma fragmentada, em que o indivíduo é composto de partes que
simplesmente, em teoria, apresentariam uma relação de interdependência. Isso tudo faz com
que a abordagem terapêutica seja voltada excessivamente para o conceito de “cura”, para a
simples eliminação de sintomas ou enquadramento em um padrão tido moralmente como
“normal” na sociedade (3).

1. Acadêmico de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA). É integrante do Coletivo Além Do Que Se Vê, da UFBA.
Atualmente, encontra-se como Rede de Apoio da Coordenação de Cultura (CoCult) da DIreção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM).
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Na atualidade, a RD ganha força com uma estratégia de Saúde Pública que visa à
atenção integral, na perspectiva da clínica ampliada, das pessoas que usam álcool e outras
drogas, abordando não só os efeitos adversos do consumo de drogas, mas também os advindos da estigmatização do indivíduo consumidor de drogas, devido a questões como injustiça
social, racismo, marginalização, pobreza, violência, desagregação familiar e isolamento do
sujeito. Almeja promover o cuidado das pessoas que fazem uso problemático de substâncias
psicoativas (SPAs), sem necessariamente reduzir o consumo ou interferir na oferta, pautando-se na liberdade de escolha, na cidadania, na autonomia, no direito a saúde e nas questões
socioeconômicas e culturais (2,4). Na perspectiva da clínica ampliada, a pessoa é colocada
em primeiro plano, a partir de um olhar que extrapola as visões técnicas, clínicas ou normativas. Dessa forma, a prática centra-se no estabelecimento de relações de vínculo no processo
de cuidado.
No âmbito da saúde coletiva, tem como um dos focos a atuação nos territórios onde
se fortalecem esses estigmas; busca uma articulação intersetorial, uma atenção em rede
com a transversalização dos serviços da rede SUS, incluindo a integração da Estratégia de
Saúde da Família (ESF) com a Rede de Saúde Mental; além de rediscutir preconceitos, relações de dominação, e conceitos de saúde, religião e justiça. Entre as ações de intervenção
individuais, estão: realização de oficinas e grupos de discussão, integração e ressocialização,
utilização da arte como dispositivo terapêutico, realização de visitas domiciliares, retiradas
de documentos, troca de seringas e uso seguro de SPAs, distribuição de preservativos, diminuição do consumo de drogas, substituição por substâncias que causem menos agravos, e
até mesmo a abstinência, mas sem uma exigência imediata ou automática. Todo o trabalho é
pautado no vínculo e na confiança como canais de aproximação e de fundamental relevância
para lidar com a vulnerabilidade e propiciar melhor adesão ao tratamento e às possibilidades de ressocialização. Na RD, a pessoa é visto como um sujeito ativo, protagonista, com
potencialidades, capaz de se relacionar com outras pessoas e com o mundo; não tendo sua
personalidade reduzida a mero indivíduo passivo, fugindo-se da lógica hegemônica centrada
na abstinência e na internação, típicos da concepção manicomial (2,4).
Cabe ressaltar que a redução de riscos e danos não se propõe simplesmente a considerar a utilização de SPAs como natural ou normal; porém, ela não encara o uso desses objetos
como o elemento central da vida do indivíduo, e problematiza principalmente as questões
junto ao indivíduo que vieram a colocar a droga como força central em sua vida. Geralmente
as pessoas que tem uso problemático de drogas retiram o foco de atenção de suas vidas em
outras aéreas, e centram seu foco na substância. Por conseguinte, a redução de danos apresenta uma abordagem metodológica a fim de enxergar as questões que estão por trás do uso
problemáticos de SPAs.
A Rede de Atenção Psicossocial-Álcool e Outras Drogas (RAPS ad) conta com diferentes serviços: presença de CAPS I, II ou III conforme o porte municipal, perfil populacional,
capacidade e clientela de atendimento; equipes de saúde da família (eSF), Núcleos de Apoio
à Saúde da Família (NASF), principalmente em municípios com menos de 20 mil habitantes,
que não possuem CAPS; Consultório de Rua e Consultório na Rua, entre outros serviços de
atenção básica; Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Serviços de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU).
Em Salvador, existem ainda serviços pioneiros no Brasil, como o “Ponto de Cidadania”, estruturado em contêineres de acolhimento, encaminhamento, promoção do autocuidado e da inclusão social com inserção no território da rua; e o projeto “Corra pro Abraço”
constituído por serviços de arte-educação voltados para a população em situação de vulnera38

bilidade social buscando reafirmar direitos e dar acesso a serviços públicos indispensáveis,
identificar e articular com os distintos pontos de suporte dessas pessoas no território onde vivem, como escolas, igrejas, movimentos sociais, serviços assistenciais, além de atividades em
cooperação com a Polícia Militar, buscando desconstruir estereótipos, entender a atuação da
polícia e sensibilizá-la na abordagem aos usuários de drogas em situação de rua.
Nessa rede de cuidados, o trabalho dos redutores de danos deve-se basear na valorização do
saber da população, para o planejamento e a definição das ações de intervenção, desconstruindo o lugar do saber especializado do profissional, compartilhando poderes e promovendo os
usuários à condição de co-gestores na construção e gestão do cuidado em saúde.
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E eu fico aqui pregando a paz
E a cada maço de cigarro fumado a morte faz um jaz entre nós
Cá pra nós, e se um de nós morrer
Pra vocês é uma beleza
Desigualdade faz tristeza
Na montanha dos sete abutres alguém enfeita sua mesa
Um governo que quer acabar com o crack,
Mas não tem moral pra vetar comercial de cerveja
Alô, Focault, cê quer saber o que é loucura?
É ver Hobsbawm na mão dos boy, Maquiavel nessa leitura
Falar pra um favelado que a vida não é dura
E achar que teu 12 de condomínio não carrega a mesma culpa
É salto alto, Md, absolut, suco de fruta
Mas nem todo mundo é feliz nessa fé absoluta
Calma, filha, que esse doce não é sal de fruta
Azedar é a meta
Tá bom ou quer mais açúcar?
~Criolo - Duas de Cinco~
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Para além da Redução de Danos...
Rodrigo Alves Rodrigues1

Drogas: uma questão humana
O uso de substâncias psicoativas (SPAs), principalmente as ilícitas, tem assumido
uma conotação “criminalizada” por grande parte da sociedade, devido à forte associação com
o tráfico, o crime organizado, a violência, a miséria, o desarranjo familiar e a proibição penal. Isso tem reforçado o discurso hegemônico que naturaliza o uso de SPAs como essencialmente negativo, justificando as políticas de guerra às drogas. Dessa forma, muitas pessoas
que usam drogas acabam assumindo uma condição clandestina ou marginalizada, e por esse
motivo, muitas acabam não procurando os serviços de saúde, com o receio de serem “identificadas”, estereotipadas ou terem que passar por constrangimentos (1). Por outro lado, a visão
estritamente biomédica e psicopatológica, realiza uma abordagem centrada no entendimento
do abuso e dependência a tais substâncias como doenças decorrentes de alterações fisiológicas ou como uma personalidade patológica que visa à autodestruição por meio das drogas (2).
Domiciano Siqueira afirma que no Brasil existem três visões hegemônicas sobre as
drogas. No ponto de vista biomédico, o uso abusivo é tido como uma doença “dependência química”, tem com tratamento a clínica psiquiátrica, expressa uma forte tendência de transformação do usuário de drogas em novo “louco”, e os divide em dois grupos: quem tem dinheiro,
tem acesso garantido a clínicas particulares; quem não tem, procuram os serviços de saúde
mental e a rede de CAPSad. Na concepção da justiça, o uso é tido como “delito”, tem como
tratamento a “punição”, e também divide as pessoas em dois grupos: os que têm dinheiro
contratam advogado, recorrendo ao apoio jurídico; e os que não têm, vão presos. Na visão das
religiões, o uso representa um “pecado”, cujo tratamento é a conversão. Paralelamente, a Redução de Danos incluiria o olhar da Cidadania, reafirmando o uso de SPAs como um direito
(3).
Nesse contexto, percebe-se ainda que o uso de SPAs repercute em toda a família. Independente da condição econômica, nível de escolaridade, classe social, e de sua composição,
muitas famílias podem ser surpreendidas com o uso de drogas por algum de seus integrantes;
e em várias ocasiões, o processo de exclusão e marginalização se inicia dentro do seio da própria família, ampliando-se para outros grupos sociais. Muitas famílias se sentem incapacitadas de lidar com essa problemática, e quando buscam ajuda dos profissionais de saúde, entre
as solicitações mais comuns está a internação do familiar (1).
Diante de tudo isso, talvez seja necessário responder às seguintes questões, como elementos chave dessa discussão: É possível um mundo sem drogas? Por que os humanos usam
drogas, a despeito de toda a sua suposta negatividade?
Entre as respostas mais freqüentes, estão: “curiosidade ou medo”, “fuga da realidade”,
“falta de fé”, “fugir da dor”, “sentir-se parte de um grupo”, “influência de colegas”, “sem-vergonhice”. Observa-se, no entanto, que a partir do momento que os humanos se reconheceram

1. Acadêmico de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA). É integrante do Coletivo Além Do Que Se Vê, da UFBA.
Atualmente, encontra-se como Rede de Apoio da Coordenação de Cultura (CoCult) da DIreção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM).
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no tempo e no espaço, passando a discernir futuro e passado; o presente se tornou o encontro
fugaz entre o futuro e o passado recente, e ao constatar essa passagem do “tempo”, o homem
se percebe finito, mortal (4).
Segundo Antonio Nery:
(...) a resposta está na imersão em um imenso sofrimento de saberem-se mortais. Da
certeza de que o tempo passa inelutável arrastando-os a todos para o passado; o futuro
é o passado que não chegou, atravessando um presente que não existe, existindo.

Dentro dessa perspectiva, as drogas foram se consolidando, como um dentre vários
dispositivos pela busca de modificar a percepção sobre si e sobre o mundo, e como alternativa
a esse sofrimento. Portanto, os humanos usam drogas, porque se reconhecem humanos, ou
seja, o uso de SPAs faz parte da condição humana (4). Nas culturas, tal uso se expressa de
diferentes formas e símbolos e com diferentes funções, como exemplo temos: os deuses do vinho Baco e Dionísio na cultura greco-romana e o uso do vinho no ritual cristã da atualidade,
o consumo de folhas de coca em tribos indígenas, a utilização da maconha na antiga medicina
chinesa e no Egito Antigo, bem como, a administração de tabaco para funções medicinais,
terapêuticas, religiosas e de lazer nos Andes e na Europa do século XVI.
Por conseguinte, para analisar a complexidade da questão, não se deve limitar-se
às noções de “certo” ou “errado”, ou às percepções de que são somente “casos de polícia” ou
“doença”. Para ter uma clareza mais plena da questão, além de estar abertos a novas visões
devido à diversidade de reações e comportamentos suscitados em diferentes indivíduos, precisam-se considerar minimamente três aspectos: a pessoa (seu jeito, histórico familiar, rede
social e afetiva), o contexto social (normas legais e morais, valores, relações estabelecidas em
sociedade, condições socieconômicas) e a substância (efeitos, modo e frequência de uso, licitude ou não, posição que ocupa na vida do sujeito e na sociedade). Em geral, o que motiva a
aproximação do usuário dos serviços de saúde, é o não julgamento, a confiança e o sigilo por
parte dos profissionais de saúde (1).

O biopoder e o processo de medicalização da vida
O poder, de acordo com Foucault, são relações de forças em uma sociedade, na qual
a vinculação prática conecta o poder e o objeto de poder, sendo determinado por um jogo de
saberes que garante a dominação de indivíduos sobre outros. Nessa linha de raciocínio, a
medicina do século XVIII assume a função de domínio e gestão dos corpos, já que, por meio
da definição de normas e regras, intervém nos modos de vida e condutas pessoais e coletivas;
assim, até mesmo o Estado passa a utilizar da racionalidade médica para definir comportamentos considerados desviantes, como a criminalidade e o alcoolismo. Esse controle se exerce
também sobre o “corpo social” com a gestão da saúde da população, como na higiene pública
das cidades (5,6). Já Illich, ao analisar a “epidemia” de novas doenças provocadas pela medicina, caracteriza o poder médico e desenvolve a noção de “iatrogênese” para avaliar o “comprometimento da capacidade autônoma dos homens”. A “iatrogênese clínica” seria resultante
dos próprios cuidados em saúde, como os efeitos adversos de medicamentos, traumas psicológicos, negligências e intervenções desnecessárias dos profissionais de saúde; a “iatrogênese
social” corresponderia à medicalização da sociedade, ao superconsumo de medicamentos e
ao controle por diagnósticos, em que os sujeitos se tornam seres passivos e dependentes das
prescrições da autoridade médica; e, por fim, a “iatrogênese estrutural ou cultural”, fruto da
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perda de potencialidade cultural das pessoas para lidar de forma autônoma com a dor, a
enfermidade e a morte, destruiria o caráter subjetivo do sofrimento, enfatizando a dor como
um problema técnico (7).
Em consonância com o biopoder, o processo de medicalização da vida apaga as problemáticas socioeconômicas e histórico-culturais que geram desigualdades, reduzindo-as a
problemas individuais ou de etiologia biológica, como se fossem doenças inerentes a cada
indivíduo; e desse modo, visa à naturalização de desigualdades como se fossem próprias
da natureza, levando ao uso de rótulos e etiquetas como diagnósticos, ao tratamento de
problemas sem etiologia conhecida ou cujas soluções extrapolam o campo da saúde, e à
padronização dos modos de ser e viver, como se houvesse uma única forma de existir. Cabe
ressaltar que a diferença, semente da diversidade, não significa o mesmo que desigualdade;
a diferença na cor da pele entre branco e negro é menor que a espessura da epiderme, já o
racismo gerador de desigualdades se constituiu historicamente (8,9).
Nesse processo, doenças socialmente determinadas são intensamente medicalizadas,
por exemplo, a desnutrição – exceto os casos mais graves e agudos, que necessitam de cuidados médicos imediatos, para reestabelecer uma condição minimamente moderada – não
tem origem médica ou encontra solução na medicina, uma vez que ao se encontrar de volta
ao meio onde vive e nas mesmas condições socioeconômicas e alimentícias, o problema persiste. No campo da saúde mental, o DSM-5 estabelece os critérios diagnósticos para transtornos mentais muitas vezes a partir da padronização de comportamentos, e dessa maneira,
diagnosticam-se excessivamente doenças como TDAH (transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade), TOD (transtorno opositor desafiante), e até mesmo um tipo de depressão
devido a sofrimento por luto por mais de 15 dias. Assim, muitas pessoas que “não fazem
aquilo que deveriam” e “do jeito que disseram que deveria ser feito”, são enquadradas como
doentes neuropsiquiátricos, caracterizando atitudes de silenciamento de sonhos, questionamentos, utopias, sofrimentos, conflitos; uma criança com TDAH, por exemplo, pode estar
expressando um conflito que está vivenciando no mundo em seu entorno, mas que não é
um conflito próprio dela. Ao serem consideradas “pacientes”, as pessoas são submetidas a
exames, procedimentos, tratamentos, além de serem, assim como a família, responsabilizadas por tais problemas. Logo, todo esse processo envolve não só ideais de preconceito, como
também um projeto ideológico e interesses claramente financeiros (8,9).
Além disso, cria-se na nossa cultura uma relação de aquisição do bem-estar, e dentro
dessa lógica a noção de saúde corresponde a um estado, mas também a algo que preenche
esse estado. Assim, esse valor adquire, pelo seu caráter econômico, uma função monetária,
na qual se pode comprar (ou vender) saúde, pode-se também medir e determinar valores
e custos, instalando-se toda uma economia e ciência da saúde para medir o quanto da sua
vida é produção, é produto; e para isso, é preciso ter saúde (10).

	A Luta Antimanicomial
No livro “Holocausto Brasileiro”, Daniela Arbex relata como a questão manicomial
terminou produzindo um verdadeiro campo de concentração no hospício Colônia de Barbacena-MG, com a morte de cerca de 60 mil pessoas entre 1903 e 1980. Essas pessoas embarcavam contra sua vontade em vagões do chamado “trem de doido” para um tipo de internação compulsória. No entanto, cerca de 70% delas não tinham diagnósticos de doença mental;
muitas eram homossexuais, prostitutas, tímidos, além de meninas violentadas por patrões
ou que perderam a virgindade anteriormente ao casamento (11).
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Como um contraponto, em 1978, surge o Movimento dos Trabalhadores em Saúde
Mental (MTSM), movimento plural formado por integrantes da reforma sanitária, sindicalistas, associações de familiares e de profissionais, que veio trazer uma crítica ao modelo
hospitalocêntrico e à predominância da rede privada na assistência a pessoas com transtornos mentais, ao saber psiquiátrico, à violência manicomial e à mercantilização da “loucura”.
Com a promulgação da lei federal 10.216/2001, e no contexto da III Conferência Nacional de
Saúde Mental, as diretrizes da Reforma Psiquiátrica ganham força e começam a se consolidarem; linhas de financiamento são criadas e inicia-se o processo desinstitucionalização de
pessoas internadas por longos períodos, com fiscalização, gestão e diminuição programada
de leitos em hospitais psiquiátricos. Em seguida, com a criação do Programa “De Volta para
Casa” é construída uma política de recursos humanos para a reforma, incorporada a estratégia da redução de danos, e intensificada a desistitucionalização e a abertura de Serviços
Residenciais Terapêuticos (SRTs), que se tratavam de moradias urbanas para o alojamento
de pessoas com transtornos mentais, oriundas dos hospitais psiquiátricos ou não. Nesse
contexto, a rede de cuidados em saúde mental de base comunitária, municipal e pública,
composta por Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), SRTs, centros de convivência e cultura, ambulatórios e hospitais de saúde mental, vai se conformando; tendo o CAPS o papel
estratégico de organizador da rede, responsável pelo suporte à rede de atenção básica, pela
prestação de atendimentos clínicos em regimes diários, evitando a internação em hospitais
psiquiátricos, funcionando como porta de entrada na rede de saúde mental. Os CAPS surgiram, portanto, para serem serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos, e não complementares, devendo promover a inclusão social dos usuários, potencializando as atividades
laborais como instrumento de inclusão e reinserção no mercado de trabalho (12).
Um dos desafios para a Reforma Psiquiátrica ainda são os manicômios judiciários,
geridos por órgãos da justiça e não submetidos às diretrizes de funcionamento do SUS. Estes hospitais de custodia e tratamento de pessoas com transtornos mentais que cometeram
algum crime ou infração, e são inimputáveis na atual legislação brasileira, caracterizam-se
como espaços de dupla exclusão e violência, além da segregação compulsória, perpétua ou de
longa duração, sendo frenquentes casos de maus tratos e óbitos (12).
Ainda hoje, muitos CAPS reproduzem normas de controle, atitudes repressivas, imposições do saber médico e práticas que enfatizam a medicalização, configurando-se como
mini-manicômios; outros têm o hábito de trabalhar com aplicação de “medidas disciplinares”, suspensões, controles no acesso. Entre os principais desafios estão a revisão cotidiana
do conceito de saúde e o sentimento de despreparo, frustração ou insegurança das equipes
de saúde em lidar com situações de crises e com a indisciplina e transgressão de regras por
parte dos sujeitos usuários, em lidar com a proximidade do território, do tráfico e da violência, e em trabalhar com a aplicação de medidas socioeducativas com crianças e adolescentes
menores infratores. O desgaste dos profissionais de saúde, principalmente dos que estão há
mais tempo em serviço, na relação com os usuários e na reprodução de práticas também é
outro fator importante a ser considerado, as profissionais de saúde mulheres enfrentam cotidianamente a realidade de lidar com a reprodução de práticas machistas por parte de muitos
homens usuários.
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A Formação em Saúde e o Papel Político na Redução de Danos
O campo da saúde mental, principalmente na Redução de Danos, enfrenta diversas
barreiras ideológicas, culturais, econômicas, jurídicas e políticas. Nesse contexto, apresenta
uma característica muito peculiar, que é a ênfase na militância em serviço como “clínica”,
ferramenta de produção do cuidado. Para promover mudanças no modelo de atenção à saúde,
pondo fim a mercantilização e a medicalização e adotando um conceito ampliado de saúde
na execução das práticas, fugindo da mecanização e da unilateralidade ou fragmentação da
abordagem, é preciso atuar cotidianamente em serviço, debatendo com os outros profissionais, problematizando, refletindo, errando, dialogando, propondo alternativas. Para captar
financiamento e recursos para realização de atividades, oficinas e para a garantia de manutenção e reformas estruturais no serviço, muitas vezes tornam-se necessário lutar paulatinamente junto a órgãos e entidades públicas. Para identificar “Redes Vivas”, construir vínculos
sólidos, e se inserir no território em movimento, é fundamental se articular com instituições,
moradores, igrejas, movimentos sociais, escolas, outros serviços da rede assistencial. Para
superar preconceitos, regras e normas sociais que estigmatizam as pessoas, é imprescindível atuar sobre diversas maneiras, propondo espaços de reflexão, discussão e atuação junto
às comunidades, aos usuários e aos movimentos sociais, articulando com políticos e outros
grupos, rediscutindo os conceitos e práticas das religiões, da saúde e da justiça, visando à
consolidação de novas normas e valores na sociedade.
Assim, a saúde passa ser a capacidade de lidar com as dificuldades, ou seja, Saúde é
Capacidade de Luta! E, portanto, somente com uma formação em saúde que sensibilize os
graduandos e profissionais com as necessidades de saúde do seu povo será possível conquistar direitos e quebras muitas dessas barreiras construídas historicamente, como a padronização de comportamentos, o processo de criminalização das pessoas e a ideologia hegemônica
na racionalidade médica e nos cursos de medicina.
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Acabar com o open bar resolve o problema?
Cássio Pacheco1

O álcool é uma das drogas legalizadas mais difundidas, e seu uso remonta a 6.000
anos atrás. Ao longo de sua história, muitos tentaram proibí-lo visto que o vício acabava
se desenvolvendo à partir de seu uso recreativo entre a classe trabalhadora, gerando uma
série de problemas sociais. A tentativa mais famosa de conter seu avanço foi nos Estados
Unidos entre 1920 e 1933, que falhou por acabar promovendo o tráfico e o crime organizado.
Recentemente, podemos destacar outra tentativa em pequena escala, como a restrição à
entrada do líquido em estádios brasileiros, que buscava conter a violência das torcidas mas
que acabou fomentando outros problemas no seu entorno.
Para quem convive no meio universitário, ou mesmo fora dele, não é novidade a
recorrência das festas open bar movidas por empresas, associações atléticas ou comissões
de formatura, que esperam conseguir verba pra financiar suas tão desejadas festas de formatura ou mesmo pra simplesmente dar luz à vontade de se ver e de se divertir dos seus
participantes. Tem até música sobre o tema.
Para o público em geral, no entanto, existe certa resistência. Alguns pesquisadores
mais conservadores chegam a comparar o evento com uma “roleta russa” dado o seu risco
inerente. Políticos brasileiros inclusive já incentivaram a proibição das mesmas num passado recente, como o Vereador Rossini em Campinas (SP), o Vereador Márcio Larranhga em
São José do Rio Preto (SP) e o Deputado Cleiton Collins (PE), sendo que este teve sua proposição questionada após o relator do projeto entender que a mesma vai contra a liberdade
individual de cada cidadão. Para os defensores da medida, as festas open bar incentivam o
consumo de bebidas alcoólicas por jovens ao dar a liberdade para esses participantes beberem quanto quiserem.
O assunto voltou a receber atenção recentemente após a morte de um estudante – e
a hospitalização de vários outros – depois de consumirem a substância numa festa que promovia competições alcoólicas em Bauru (SP). A universidade à qual os alunos pertencem
lamenta o fato e faz questão de ressaltar que o evento não ocorreu em suas dependências.
A principal fornecedora de bebidas do país, a Ambev, se opõe a esse tipo de evento, apesar
de indiretamente fomentar a divulgação das festas através de suas empresas de marketing.
Segundo uma pesquisa, até 86% das associações atléticas entrevistadas afirmam realizar
esse tipo de festa por serem as mais atraentes para o público.
Uma pesquisa de 2012 aponta que a prevalência do uso de álcool entre alunos entrevistados na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) chega a 32%. A principal
contradição dentro do espaço universitário passa pela falta de diálogo entre os jovens e as
instituições, uma vez que estas preferem fechar os olhos a dialogar seriamente com seus
alunos e construir em conjunto um ambiente seguro e saudável para todos. Ao negligenciar
os estudantes e deixar as festas nas mãos dos mesmos, se abre precedente pra brechas na
organização que podem acabar culminando com a morte dos participantes, como aconteceu
em como o aluno da USP no ano passado.

1. Professor de Ciências Biológicas formado na Unicamp, colaborador do Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre

Psicoativos (LEIPSI) e do portal Tripby; publicado originalmente em http://tripby.com.br/artigos/acabar-com-o-open-bar-resolve-o-problema/.
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O álcool é uma das principais causas de mortes evitáveis do mundo. Apesar disso, permanece sob aprovação da população e do estado, através de comerciais televisivos de cunho
majoritariamente machista que impulsionam a popularização da bebida e esse ideal bizarro
de que a bebida só serve aos homens. Sua grande mecenas é a maior empresa da américa
latina. Cercear sua popularização é visto como privação da liberdade das empresas. Vale
lembrar que muitas vezes aqueles que defendem a bebida são os mesmos que condenam drogas muito menos prejudiciais, e dessa forma, o país se esquece de dar a atenção que a bebida
merece. De todo modo, espero que no fim, tudo acabe numa boa festa open bar.

Meia Noite
Num frio que é um açoite
A confeiteira e seus doces
Sempre vem oferecer
Furta-cor de prazer
E não há como negar
Que o prato a se ofertar
Não a faça salivar
Num quartinho de ilusão
Meu cão que não late em vão
No frio atrito meditei
Dessa vez não serei seu freguês
Meia Noite
Num frio que é um açoite
A confeiteira e seus doces
Sempre vem oferecer
Furta-cor de prazer
E não há como negar
Que o prato a se ofertar
Não a faça salivar
Num quartinho de ilusão
Meu cão que não late em vão
No frio atrito meditei
Dessa vez não serei seu freguês
Freguês da meia-noite - Criolo
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Álcool e drogas na universidade: a rotina, a fuga e o privilégio
Maria Renata Mencacci Costa1

O uso de drogas entre universitários, com importante destaque para o álcool, não é
algo inédito ao nosso imaginário social ou às manchetes de jornais. Muitas vezes, a passagem
pela universidade é vista como um momento central de libertação e experimentação entre os
jovens, o que é feito de maneira isolada do núcleo familiar e de crescimento. Entre os estudantes de medicina, há uma ideia de que o uso de drogas é maior, se comparado a estudantes de
outros cursos. O entendimento dos fatores que levam a esse quadro passa por uma análise de
como o ambiente universitário se constitui para o estudante, dentro e fora das salas de aulas.
Um primeiro ponto importante a ser abordado sobre o uso de drogas entre os estudantes de medicina é a grade horária e as exigências comportamentais que são feitas do indivíduo que se propõe a ser médico. Não é incomum nas escolas médicas um ideário bastante
calvinista que acredita na glorificação pelo trabalho - ou pelo excesso de trabalho, em alguns
casos. Desde antes de o ingressante prestar o vestibular, antes e durante os cursinhos, ele já
é bombardeado pela ideia de que os médicos são super seres humanos, que trabalham e dão
plantões infinitos sem poderem manifestar cansaço e que a correria do dia a dia que nos é
imposta é não apenas natural, mas um ato heroico inerente à vontade de salvar vidas. Essa
construção é problemática em diversos pontos, mas é chave para que o estudante entre na
universidade e não questione cargas horárias exorbitantes que ainda são acrescidas das atividades extracurriculares, como ligas acadêmicas e treinos nas associações atléticas. O resultado disso é um estudante que leva a universidade sempre driblando a exaustão, seja através
do abuso de cafeína ou outros estimulantes.
É fundamental colocarmos também que não somos mestres em driblar a exaustão e
ela eventualmente nos acerta. É muito comum observarmos que os estudantes de medicina,
ao longo do curso, tornam-se progressivamente mais insatisfeitos com a própria saúde, tanto
física, quanto psíquica. O aumento da ansiedade e de síndrome de burnout são extremamente
frequentes e, associados a uma alienação de outros meios sociais que não a escola médica e o
hospital, representam motivo importante de depressão. O resultado observado, que pode ser
estendido também para trabalhadores da área de saúde, é do abuso de antidepressivos, antipsicóticos e hipnóticos, com destaque para benzodiazepínicos, em boa parte das vezes, contraindicados, sendo o uso fruto de uma automedicação. Além disso, devemos atentar para um
comportamento escapista que corrobora para o abuso de drogas recreativas, principalmente o
álcool.
Um segundo ponto importante é como se inicia o uso de álcool e outras drogas dentro do
ambiente universitário. Não é possível falar de políticas de álcool e outras drogas nas escolas
médicas sem falarmos de como o consumo é imposto ao ingressantes por seus veteranos. É
central aqui que falemos de como as fraternidades se constituem de forma estruturante nas
faculdades de medicina e como suas práticas trotistas são fundamento principal de como se
dará o uso de drogas dali em diante. O uso de drogas recreativas, cultural, desde que a humanidade se estabeleceu, passa a ser, aqui, um instrumento de violência - e é assim que muitos
aprendem a consumir drogas e a beber. Dentro de muitos grupos na universidade, o uso (forçado) de drogas, em geral, não é apenas uma das características da socialização, mas sim um
fator determinante se haverá ou não interação do indivíduo ao restante do grupo. Nesse mo1. Acadêmica de medicina da Universidade de São Paulo (USP). Atualmente, encontra-se como Coordenadora Regional Sul-2 e
Coordenação de Cultura (CoCult) da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM).
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mento, ninguém fala de consentimento - e o resultado é catastrófico. Um exemplo é o que
ocorreu na UNESP Bauru, em que um estudante morreu de coma alcóolico ao participar da
“maratoma”, disputa realizada envolvendo shots durante uma festa organizada pela associação atlética do local [1].
A soma desses fatores cria um quadro final em que o uso de drogas entre os estudantes se dá de forma abusiva e irresponsável, quando não violenta. A identificação desse abuso
nunca é feita, uma vez que o uso é recriminado socialmente, ao invés de ser entendido como
cultural. Políticas de redução de danos nunca são pensadas e o que vemos, no lugar, é uma
resposta institucional pautada em proibicionismos: fim das festas, fim da venda de cerveja nos
centros acadêmicos/diretórios acadêmicos e - por que não? -, fim da regulamentação pela via
institucional. A postura proibicionista significa, na verdade, a transferência dos espaços de
confraternização para locais isolados dos campi. O uso de drogas e o tão falado binge drinking
- forma de consumo de álcool descontrolada e excessiva, na qual o indivíduo consome mais de
cinco doses de álcool no mesmo dia - passam a ocorrer em locais isolados que configuram ambientes de risco. A ausência de regulamentação leva a uma estabilização e não problematização da maneira como os jovens universitários bebem: open bar ou bebidas muito baratas, não
oferecimento de água e comida durante festas, ausência de equipe de segurança treinada ou
suporte emergencial para quando for necessário, não fiscalização da manipulação das bebidas
e daí em diante. O resultado é uma não diminuição do uso de álcool e outras drogas associado
a um aumento da vulnerabilidade.
Não podemos falar da postura institucional sem questionarmos os reais motivos da
adoção de um proibicionismo. O que vemos, na verdade, é uma tentativa das instituições de
ensino - aqui representadas pelas diretorias ou pelas reitorias - de se eximirem da responsabilidade sobre o que acontece entre seu corpo discente. Foi o que vimos, por exemplo, numa festa
da Unicamp em 2013, em que um estudante morreu esfaqueado em uma festa realizada há
anos dentro do campus em Barão Geraldo [2]. A resposta dada pela reitoria foi que aquilo não
era responsabilidade dela, dado que a festa não havia sido autorizada. O mesmo movimento
tem sido observado em outras universidades, com destaque para a USP. Após a CPI sobre a
violação de direitos humanos nas universidades paulistas e a morte de um estudante na raia
olímpica da USP, durante uma festa da Escola Politécnica em 2014 [3], vimos as festas e o consumo de álcool sendo proibido em diversas unidades - entre elas, na Faculdade de Medicina.
Recentemente, o reitor Marco Antônio Zago anunciou a proibição da festa em todo o campus
Butantã [4]. A jogada jurídica de se eximir da responsabilidade fica clara, na medida em que,
o reitor escancara que não acredita em proibicionismo como solução, ao realizar reuniões regadas a champanhe com o dinheiro da FUSP (Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo).
Fica, então, a provocação: de que lado as instituições e as pessoas que as encabeçam estão?
Por fim, não há como finalizar um texto sobre álcool e drogas na universidade sem
falarmos de como essas entram nesse espaço. O tráfico protagonizado por estudantes não é
combatido e, evidentemente, não é incorporado na política genocida de guerra às drogas. Isso
se deve ao recorte de classe e raça que a universidade proporciona. Não estamos falando de
jovens negros e favelados portando, comprando e vendendo drogas. Estamos falando aqui de
jovens brancos, de classe média alta, que integram a elite dominante. Esses estudantes não
são alvo da Polícia Militar. É por isso, também, que o debate sobre legalização das drogas que,
em geral, ocorre no ambiente universitário, se aproxima tanto de um debate burguês. São
pessoas falando em legalizar as drogas sem nunca terem pensado que, para elas mesmas, as
drogas nunca foram criminalizadas. E nunca foram criminalizadas em detrimento da vida de
outros jovens aos quais direitos fundamentais são sistematicamente negados.
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Debater políticas de álcool e outras drogas dentro da universidade, portanto, deixa
de ser algo que pode ser reduzido ao proibicionismo e passa a ser algo que deve abarcar o
que entendemos por redução de danos, uma análise de como a vida dos estudantes se constitui e, principalmente, entender o recorte socioeconômico que permite que esse consumo
se dê dessa forma. O abuso e o vício, nesse caso, não são desdobramentos da iniquidade e
de injustiças sociais - como muitos estudos apontam. O abuso e o vício, aqui, se tratam de
privilégios.
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Emancipate yourselves from mental slavery
None but ourselves can free our minds
Have no fear for atomic energy
‘Cause none of them can stop the time
How long shall they kill our prophets
While we stand aside and look?
Some say it’s just a part of it
We’ve got to fulfill the Book
Won’t you help to sing
These songs of freedom?
‘Cause all I ever have
Redemption songs
Redemption Songs - Bob Marley
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