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Resumo
O objetivo deste estudo foi apresentar as principais produções teóricas
contemporâneas no debate sobre a “questão das drogas” no Serviço Social
brasileiro, bem como analisar as respostas e direcionamentos ético-políticos do
Conjunto CFESS-CRESS sobre essa temática, e investigar como isso se expressou
para o conjunto da categoria profissional. Para isso, partiu-se da compreensão, por
meio das categorias marxistas, das drogas enquanto mercadorias inseridas nas
relações sociais capitalistas, considerando que gênero, raça-etnia e classe são
estruturantes desse sistema e estão presentes na particularidade da formação social
brasileira, cuja mediação com a “questão das drogas”, sobretudo as ilícitas,
expressa-se na realidade por meio de políticas criminais que refletem o racismo e o
controle e disciplinamento dos corpos da classe trabalhadora. Para atingir o objetivo
desta pesquisa, a escolha metodológica foi a orientação pelo método dialético,
guiado pela ontologia materialista do ser social, vinculado à teoria social de Marx.
Nesse sentido, foi desenvolvida uma pesquisa documental e bibliográfica sistemática
com abordagem qualitativa. Inicialmente, realizou-se uma contextualização histórica
de como as assistentes sociais pioneiras compreendiam a “questão das drogas” e,
para isso, foi utilizada como base bibliográfica a “Revista Serviço Social” da PUC
São Paulo, analisada de seu número 01 ao 39, publicados entre 1939 e 1945. Em
seguida, o trabalho abordou alguns marcos importantes para a profissão, como o
processo de renovação do Serviço Social brasileiro, que ofereceu as bases do seu
pensamento crítico. A partir desse legado, foram apresentados(as) alguns(as)
autores(as) da área de Serviço Social e suas perspectivas teóricas no debate da
“questão das drogas” na atualidade. Posteriormente, realizou-se um levantamento
no site do CFESS sobre os posicionamentos e direcionamentos ético-políticos do
Conjunto em relação à “questão das drogas” no período compreendido entre 2016 e
o primeiro semestre de 2019. Foram encontrados relatórios, notas técnicas, notas de
repúdio, CFESS Manifesta, notícias, cartilha de Bandeiras de Luta e publicações
sobre o Seminário Nacional “O Trabalho do/da Assistente Social na Política sobre
Drogas e Saúde Mental”. Posteriormente, foram analisados os relatórios dos
Encontros Nacionais do Conjunto CFESS-CRESS, de 2016 ao primeiro semestre de
2019, abrangendo três encontros: o 45º, ocorrido no ano de 2016; o 46º, ocorrido no
ano de 2017; e o 47º, ocorrido no ano de 2018. Por último, realizou-se levantamento
e seleção de artigos de CD-ROM dos anais do Congresso Brasileiro de Assistentes
Sociais - CBAS, dos anos de 2010, 2013 e 2016, totalizando 37 artigos analisados.
Como resultado, averiguou-se que, no último ano, ocorreu um adensamento de uma
perspectiva crítica, ainda que diversa, pela categoria profissional. Entretanto, o
debate ainda é muito incipiente e marcado pelo conservadorismo expresso na
legitimação do estatuto médico-jurídico, sustentado pelo binômio doença-crime, que
apresenta-se como uma das barreiras para a capilaridade das ações do Conjunto.
Conclui-se que é necessária uma ruptura radical com o proibicionismo para além dos
muros do consumo, situando suas expressões na realidade brasileira.
Palavras-Chave: Drogas, Serviço Social, Conjunto CFESS-CRESS.
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Abstract
This study's goal was to present the main contemporary theoretical publications in
"the drug issue" debate in the field of Social Work in Brazil, as well as to analyze the
CFESS-CRESS Group's responses and ethical and political directions on the subject,
and to analyze how this has been expressed in professional practice. To do so, we
started from the understanding, through marxist categories, of drugs as merchandise
and part of capitalist social relations, considering that gender, race-ethnicity and
class are structuring parts of this system and are present in the peculiarity of the
Brazilian social formation, in which the mediation of "the drug issue", especially
regarding illicit drugs, is expressed in the reality through criminal policies that reflect
racism and the control and disciplination of the working class's bodies. The
methodological choice to achieve this study's goal was the orientation by the
dialectical method, guided by the materialist ontology of the social being and linked to
Marx's social theory. In this context, a systematic documentary and bibliographic
research was developed. Initially we carried out a historical contextualization of how
the first social workers understood "the drug issue". To do so, we used as
bibliographical base PUC São Paulo's magazine "Revista Serviço Social", analyzed
from its first to its 39th issue, published between 1939 and 1945. Afterwards, the
study addressed some important moments of the profession, such as the renovation
process of Brazilian Social Work, which offered the foundation of its critical thinking.
From this legacy, we presented some authors in the Social Work field and their
theoretical perspectives regarding the "drug issue" debate today. Subsequently, we
collected data on the CFESS website regarding the Group's positions and ethical and
political directions about the "drug issue" in the period between 2016 and the first
semester of 2019. We found reports, technical notes, repudiation statements, CFESS
Manifesta, news, Fighting Flags primer, and publications about the National Seminar
titled "The work of Social Workers in the Drugs and Mental Health Policy".
Afterwards, we analyzed the reports of the CFESS-CRESS Group's National
Meetings from 2016 to the first semester of 2019, comprehending three meetings: the
45th, which happened in 2016; the 46th, which happened in 2017; and the 47th,
which happened in 2018. Finally, we collected and selected articles recorded in CDROM from the annals of the Brazilian Congress of Social Workers - CBAS, in the
years 2010, 2013 and 2016, totaling 37 analyzed articles. As a result, we found that,
in the past year, there has been an increase of a critical, albeit diverse, perspective
by the professional category. However, this debate is still very incipient and marked
by the conservatism expressed in the legitimation of the medical-legal status,
supported by the binomial disease-crime, which presents itself as one of the barriers
to the capillarity of the Group's actions. We conclude that a radical break with
prohibitionism beyond the walls of consumption is necessary, placing its expressions
in the Brazilian reality.
Keywords: Drugs, Social Work, CFESS-CRESS Group.
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Resumen
El objetivo de este estudio fue presentar las principales producciones teóricas
contemporáneas en el debate sobre el "tema de las drogas" en el Trabajo Social
brasileño, así como analizar las respuestas y las orientaciones ético-políticas del
Conjunto CFESS-CRESS sobre este tema, e investigar cómo se expresó esto para
toda la categoría profesional. Partimos de la comprensión, a través de categorías
marxistas, de las drogas como mercancías en las relaciones sociales capitalistas,
considerando que el género, la raza-origen étnico y la clase son partes estructurales
de este sistema y están presentes en la particularidad de la formación social
brasileña, cuya mediación con el "tema de las drogas", especialmente las ilícitas, se
expresa en la realidad a través de políticas criminales que reflejan el racismo y el
control y la disciplina de los cuerpos de la clase trabajadora. Para lograr el objetivo
de esta investigación, la elección metodológica fue el método dialéctico, guiado por
la ontología materialista del ser social, vinculado a la teoría social de Marx. Se
desarrolló una investigación documental y bibliográfica sistemática con enfoque
cualitativo. Inicialmente se realizó una contextualización histórica de cómo las
trabajadoras sociales pioneras entendieron el "tema de las drogas" y, para esto, se
utilizó como base bibliográfica la "Revista del Servicio Social" de PUC São Paulo,
analizada desde su número 01 hasta el 39, publicados entre 1939 y 1945. Luego, el
trabajo abordó algunos momentos importantes para la profesión, como el proceso de
renovación que proporcionó la base de su pensamiento crítico. A partir de este
legado, se presentaron algunos autores del área de Trabajo Social y sus
perspectivas teóricas en el debate sobre el "tema de las drogas" hoy.
Posteriormente, se realizó una encuesta en el sitio web de CFESS sobre las
posiciones y orientaciones del Conjunto con respecto al "tema de las drogas" entre
2016 y el primer semestre de 2019. Encontramos informes, notas técnicas, notas de
repudio, CFESS Manifesta, noticias, folleto de Banderas de Luta y publicaciones
sobre el Seminario nacional "El trabajo del trabajador social en la política de drogas
y salud mental". Entonces se analizaron los informes de las Reuniones Nacionales
CFESS-CRESS de 2016 a la primera mitad de 2019, que abarcan tres reuniones: la
45, celebrada en 2016; el 46, celebrada en 2017; y el 47, que tuvo lugar en 2018.
Finalmente, hubo una encuesta y selección de artículos en CD-ROM de las actas del
Congreso Brasileño de Trabajadores Sociales - CBAS, de 2010, 2013 y 2016, con un
total de 37 artículos analizados. Como resultado, se encontró que, en el último año,
ha habido un crecimiento de una perspectiva crítica, aunque diversa, por parte de la
categoría profesional. Sin embargo, el debate aún es muy incipiente y está marcado
por el conservadurismo expresado en la legitimación del estatus médico-legal,
respaldado por el binomio crimen-enfermedad, que se presenta como una de las
barreras para la capilaridad de las acciones del Conjunto. Se concluye que es
necesaria una ruptura radical con el prohibicionismo más allá de los muros del
consumo, situando sus expresiones en la realidad brasileña.
Palabras clave: Drogas, Trabajo social, Conjunto CFESS-CRESS.
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A construção do objeto de pesquisa e o percurso metodológico: introdução ao
tema
A presente dissertação passou por diversas transformações desde sua
submissão ao processo seletivo de mestrado no Programa de Pós-Graduação em
Serviço Social e Políticas Sociais - PPGSSPS da Unifesp.
O projeto de pesquisa inicialmente submetido ao processo seletivo foi
intitulado “O trabalho Profissional da/do Assistente Social na Compreensão da
Temática sobre Drogas Frente à Perspectiva Marxista”. Depois de meu ingresso no
Programa, o título do projeto foi alterado para: “O debate da Legalização das Drogas
no Serviço Social Brasileiro”. As mudanças ocorreram devido ao aprofundamento
teórico adquirido por meio de leituras, participação em aulas, cursos e orientações,
que me possibilitaram aproximações sucessivas da realidade concreta que permeia
esse debate, permitindo maior amadurecimento teórico.
A perspectiva materialista histórica dialética sempre esteve presente no
projeto inicial submetido ao processo seletivo. Essas inquietações surgiram a partir
de minha atuação profissional como Assistente Social no Centro de Atenção
Psicossocial aos Usuários de Álcool e outras Drogas na cidade de Ribeirão Preto, e
também pela participação no grupo de estudos “Teoria Social de Marx e Serviço
Social”, da UNESP Franca. Foram esses espaços que me permitiram um acúmulo
de conhecimento sobre o tema das drogas e da teoria social de Marx.
Outra influência considerável para a construção do projeto foi minha
participação no curso “O que Produz a Violência”1, onde um grupo de professores e
pesquisadores de diversos países buscaram qualificar o debate e a reflexão das
causas da violência na América Latina e discutir como os governos têm procurado
combatê-las. Umas das causas encontradas apontam para o mercado ilegal das
drogas. Foi nesse momento que me deparei com a escassez do tema na área de
Serviço Social, passando a compreender a importância do debate da dimensão
“O curso “O que produz a violência” é parte do projeto “Tackling Violence in Latin America” uma
parceria entre o Centro de Estudos da Metrópole, o Conselho Britânico e o Coletivo Rebento, em
parceria com Goldsmith College - University of London, King’s College London, Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento (CEBRAP), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS-MX) e Colégio de Michoacán (Colmich-MX), Centro de Defesa de Crianças e
Adolescentes Mônica Paião Trevisan, Centro de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes São
Carlos (CEDEDICA-São Carlos) e Centro de Direitos Humanos de Sapopemba (CDHS)”
<https://www.britishcouncil.org.br/sites/default/files/divulgacao-o-que-produz-a-violencia.pdf>
1
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econômica e as consequências do proibicionismo em relação às drogas. Até então,
o contato era com obras que discutiam essa temática era vinculada à área da saúde.
Após esse percurso e as novas apropriações teóricas, foi apresentado à
banca de qualificação o trabalho reestruturado com o tema “Drogas e
Proibicionismo: um estudo das tendências teóricas do Serviço Social Brasileiro”.
Com as contribuições realizadas pela banca de qualificação, pude então dar um
melhor enfoque ao trabalho para que ele pudesse delinear o objeto de pesquisa e
ser realizado em tempo hábil. Com isso, finalmente foi definido o tema desta
pesquisa “Drogas enquanto mercadorias nas relações sociais capitalistas: um
debate no Serviço Social brasileiro”.
A escolha metodológica para o desenvolvimento deste estudo foi a orientação
pelo método dialético, guiado pela ontologia materialista do ser social e vinculado à
teoria social de Marx. Nesse sentido, foi desenvolvida uma pesquisa documental e
bibliográfica sistemática com abordagem qualitativa, partindo-se da compreensão de
que somos todos dependentes de mercadorias ao ponto de não conseguirmos
sobreviver sem elas. Nessa sociabilidade, precisamos comprar para sobreviver, e
precisamos das mercadorias para atender a todas as necessidades humanas 2. Não
foi por acaso que Marx, em sua obra “O Capital” (2017), iniciou seus estudos pela
mercadoria para então entender todo o complexo modo de produção capitalista.
Marx não estava preocupado com a natureza de nossas necessidades, e sim
com a necessidade factual de comprar mercadorias. Portanto, é assim que inicio o
estudo sobre as drogas: drogas como mercadorias. Desse modo, não é objetivo
deste trabalho o estudo das consequências do uso de drogas, tampouco de sua
composição química e seus efeitos no organismo. Pretende-se compreender as
drogas como mercadorias inseridas no modo de produção capitalista e quais são as
particularidades das drogas ilícitas nesse contexto, para então pensar como o
Serviço Social tem se apropriado desse debate e como tem sido sua capilaridade na
categoria profissional (as/os assistentes sociais).

2

Temos algumas exceções - nem tudo que atende à necessidade humana é mercadoria, mas pelo
único e exclusivo motivo de ainda não conseguirem transformar em mercadoria, como é o caso do ar
que respiramos. Ele é necessário para a sobrevivência humana, mas ainda não pode ser considerado
uma mercadoria.
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Obviamente, essa temática irá perpassar – embora não se aprofunde - as
questões sobre as consequências da ideologia proibicionista e como a “guerra às
drogas” vem afetando determinados grupos sociais, mas tomando como ponto de
partida para a discussão a compreensão das drogas e suas relações sociais
mediadas pelo capital, ora em forma mercadoria, ora em forma dinheiro. Ademais,
para apreender essa realidade, considerando a totalidade e complexidade dos
processos, também se deve considerar para esse debate as relações sociais de
gênero, raça-etnia e classe como aspectos estruturantes da sociedade capitalista,
principalmente no que tange a realidade brasileira e as condições do capitalismo
monopolista dependente em sua fase imperialista, que também estruturam as
condições políticas, econômicas, sociais e culturais de todos os sujeitos. Considerase que não há como falar das drogas enquanto mercadorias na sociedade capitalista
sem mencionar a maneira como esse fenômeno se expressa através do
proibicionismo, atingindo grupos majoritariamente excluídos, como os pobres,
negros(as) e periféricos(as).
Nesse sentido, o capítulo 01 foi o tronco basilar que estruturou a construção
dos demais capítulos. Seu objetivo foi apresentar, por meio um referencial teórico
marxiano e marxista, como as drogas são cooptadas pelos interesses capitalistas,
transformando-se em mercadorias que, apesar de conservar seus valores de uso,
estão subsumidas pela troca, obedecendo aos ditames do capital. Assim,
identificamos que as drogas, enquanto mercadorias atendem os interesses
capitalistas essencialmente de três formas: no processo de acumulação primitiva de
capital, cujo interesse é de expansão do mercado; pelo seu uso subordinado ao
capital para dar conta das próprias condições postas pelo sistema capitalista; e pelo
controle de determinados grupos sociais, que são julgados pela justificativa moral,
tanto em relação ao consumo como à produção e distribuição de drogas ilícitas, cujo
aspecto está relacionado ao proibicionismo, que compreendemos como um
fenômeno do próprio sistema capitalista a fim de legitimar seus interesses.
Importante ressaltar que essa pesquisa apresentou alguns limites ao tratar
sobre o proibicionismo e a economia política das drogas, compreendendo que as
drogas enquanto mercadorias exigem um tratamento de totalidade, ou seja, a
análise das drogas ilícitas na esfera da produção, da circulação e do consumo.
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Todavia, devido às limitações para o desenvolvimento dessa pesquisa, não foi
possível adensar a análise considerando todas essas esferas. Nesse sentido,
realizou-se um processo de aproximação, sendo necessários estudos mais
aprofundados.
Nesse mesmo sentido, compreendemos a importância de um debate
feminista marxista interseccional, o qual considera como estruturantes desse
sistema os aspectos de gênero, raça-etnia e classe, que por vezes, não foi possível
adensar nesse trabalho.
Para situar o debate sobre a “questão das drogas” no Serviço Social
brasileiro, foi necessário realizar algumas pontuações sobre a institucionalização do
Serviço Social no país. Portanto, o capítulo 02 apresenta alguns apontamentos
acerca desse período, com ênfase na formação para a profissão, protagonizada pela
PUC, situada na cidade de São Paulo. Ressalta-se que foi importante realizar essa
contextualização

da

formação,

pois, conforme

apontaram

os estudos de

Albuquerque (2018), a perspectiva crítica no debate sobre a “questão das drogas” no
Serviço Social se deu primeiramente pelo debate teórico acadêmico. Além disso, foi
realizada uma contextualização histórica de como as assistentes sociais pioneiras
compreendiam a “questão das drogas”. Uma das bases bibliográficas para essa
contextualização foi a revista Serviço Social da PUC - São Paulo, mais conhecida
como “revista do Padre Sabóia”, analisada de seu número 01 até ao 39, abrangendo
o período compreendido entre 1939 e 1945 - os primeiros seis anos da primeira
escola de Serviço Social do Brasil.
Nesse sentido, por meio dessa investigação busquei compreender como a
questão moral influenciou o trabalho profissional diante o pauperismo decorrente do
processo de industrialização, na tentativa de identificar como a “questão das drogas”
era compreendida pelas assistentes sociais pioneiras. Posteriormente, com
fundamentação teórica de autores da área, sobretudo José Paulo Netto, José
Fernando Siqueira da Silva e Marilda Villela Iamamoto, busquei realizar uma breve
contextualização do processo de renovação do Serviço Social no Brasil, que
possibilitou realizar-se o salto qualitativo para a compreensão das expressões da
“questão social” a partir da lei geral de acumulação capitalista, expressando-se
também, posteriormente, na perspectiva crítica da “questão das drogas”. E, por fim,
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apontei algumas tendências teóricas3 atuais na área do Serviço Social sobre o
debate da “questão das drogas”, compreendendo que esse é um processo ainda em
construção e que está em constante movimento. Portanto, não esgotando todas
as(os) autoras(es) e referências, mas algumas teses que permitiram situar esse
debate. Procurei me atentar em compreender como as autoras(es) relacionam a
“questão das drogas” e o Serviço Social, sobretudo relacionando-a com a “questão
social”, situando o surgimento desse debate no Serviço Social. Além disso,
buscando compreender quais os principais desafios postos à profissão.
No capítulo 03, inicialmente realizei uma breve contextualização histórica das
publicações do Conjunto CFESS-CRESS de 2005 a 2015, a partir de pesquisa já
realizada por Cynthia Studart Albuquerque, publicada em 2018 (a qual ganhou
menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese 2019). A partir desse material e das
análises realizadas pela autora, busquei dar continuidade a esse levantamento,
reconhecendo a evolução dos posicionamentos do Conjunto a partir de 2016 até o
primeiro semestre de 2019.
Nesse sentido, realizei uma busca no site do CFESS utilizando as palavraschaves “drogas” e “substâncias psicoativas”. Foram encontrados relatórios, cartilha
de Bandeiras de Luta, notas técnicas, notas de repúdio, CFESS Manifesta, notícias e
publicações sobre o Seminário Nacional com o tema “O Trabalho do/da Assistente
Social na Política sobre Drogas e Saúde Mental”, ocorrido em Brasília, no ano de
2018. Para a análise de dados, partimos do pressuposto de que todos esses
documentos refletem ações do Conjunto. Portanto, foi feita uma análise
correlacionando as ações com os principais acontecimentos históricos sobre essa
temática, que demandaram respostas do Conselho.
No item 3.2 desse mesmo capítulo, mais uma vez realizei uma breve
contextualização sobre as deliberações dos Encontros Nacionais encontradas na
pesquisa de Albuquerque (2018) e, posteriormente, debrucei-me na análise dos
relatórios dos Encontros Nacionais a partir de 2016, sendo eles: o 45º, ocorrido no
3

O termo tendências teóricas é aqui entendido como um conjunto de orientações que estruturam
determinado conhecimento sobre a realidade e fundamentam, neste caso particular, a abordagem
sobre as drogas e o proibicionismo. Elas necessariamente se sustentam em matrizes do
conhecimento que oferecem, ao mesmo tempo, as bases materiais-sociais (nisso os interesses de
classe aí contidos) e a fundamentação ideo-política e teórico-metodológica sobre temas que abordam
a existência concreta do ser em dada realidade e historicidade.
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ano de 2016; o 46º, ocorrido no ano de 2017; e o 47º, ocorrido no ano de 2018.
Nessa etapa da pesquisa, procurei apresentar, sobretudo, as deliberações em
relação à “questão das drogas”.
No último item desse capítulo, realizei levantamento e seleção de artigos de
CD-ROM dos anais do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais - CBAS a partir
de 2010. Justifica-se a delimitação desse período, pois, conforme apontado por
pesquisa de Albuquerque (2018), o Conjunto CFESS-CRESS começa pautar a
“questão das drogas” de maneira ampla para a categoria profissional a partir de
2011, embora o tenha realizados ações importantes como em conselhos e
movimentos sociais em momentos anteriores. Portanto, busquei compreender como
a categoria profissional se apropriou desse debate após essas ações do Conjunto.
De 2010 ao primeiro semestre de 2019, obtive material correspondente a três
encontros, sendo eles: o 13º CBAS, ocorrido no ano de 2010 em Brasília; o 14º
CBAS, ocorrido em 2013 em Águas de Lindóia; e o 15º CBAS, realizado no ano
2016 em Olinda4.
Para essa seleção, foi feita uma busca por artigos utilizando-se as seguintes
palavra-chaves: drogas, substâncias psicoativas, dependência química e adicto. O
uso desses termos se deu para abranger e selecionar artigos de diversas tendências
teóricas.
Foram encontrados 37 artigos e, para análise bibliográfica sistemática, foram
elaboradas as seguintes perguntas norteadoras: 1) Existe uma crítica ou ruptura com
o proibicionismo/“guerra às drogas”?; 2) Considera-se droga como mercadoria e
tráfico como trabalho?; 3) São consideradas as questões de gênero, raça e classe?;
4) O conteúdo é alinhado ao Projeto Ético-Político Profissional? Realiza uma crítica
ao neoliberalismo e as comunidades terapêuticas? Há a defesa dos direitos
humanos e da Redução de Danos?
Após a leitura dos artigos, considerando-se as perguntas norteadoras, foram
criados para fins didáticos dois grandes núcleos de análise: Perspectiva Crítica:
Direitos Humanos e Redução de Danos; e Perspectiva Conservadora: Doença e
4

Ressalta-se que o próximo CBAS ocorrerá em novembro de 2019 na cidade de Brasília. Não será,
portanto, fonte de dados.
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Proibição. Cada artigo foi agrupado nos núcleos de análise de acordo com a
perspectiva que apresentava (embora esses núcleos não sejam homogêneos). Após
esse agrupamento, realizei uma análise de cada núcleo, correlacionando-os ao
debate teórico realizado nos capítulos anteriores.
Apesar de essa pesquisa não ser de caráter quantitativo, apontei uma breve
comparação de percentual de produções de cada núcleo entre um Congresso e
outro, algo que também se relaciona com os acontecimentos históricos e o
amadurecimento das ações e posicionamentos do Conjunto CFESS-CRESS.
É necessário justificar a escolha pela análise do CBAS, não abrangendo
também os anais do Encontro de Pesquisadores em Serviço Social - ENPESS,
conforme proposto no projeto inicial. Consideramos mais expressivo nessa fase um
aprofundamento da análise de produções de relatos de experiência, nos quais se
aproximam mais com o cotidiano do trabalho das/dos Assistentes Sociais. Diferente
do ENPESS, no qual os trabalhos apresentados são voltados à produção acadêmica
de pesquisadoras(es) em Serviço Social, uma vez que, já foi contemplado a análise
de teses, voltados às produções acadêmicas.
Ressalta-se também outros limites em relação a análise de dados dessa
pesquisa que são importante pontuar: o primeiro é que os anais do CBAS não
expressam uma prática totalizante, uma vez que, não são todas (os) as(os)
profissionais que acessam esse espaço e outros que, apesar de acessarem, podem
não publicar artigos. Em relação as próprias publicações, também existe o filtro de
avaliadores dos artigos, pois somente são apresentados e publicados aqueles
considerados relevantes.
Ainda em relação a esses limites, compreendemos que os relatórios dos
Encontros Nacionais do Conjunto CFESS-CRESS não expressam por si só a riqueza
dos debates, os enfrentamentos, as contradições e construções ocorridas nesses
espaços. Portanto, como não foi possível uma pesquisa participante, a análise de
dados se debruçou apenas no produto final desses Encontros, que foram os
relatórios.
Por fim, no último item, apresentei alguns destaques precípuos dessa
investigação e inferindo a necessidade de alguns aprofundamentos que possam dar
continuidade para futuras pesquisas na área.
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Cap. 1 - Mercadoria droga: capitalismo, produção e distribuição

1.1. Drogas e necessidades humanas: valor de uso e de troca da droga
mercadoria

Inicialmente é importante caracterizar o que é droga, ou o que estamos
chamando de droga, pois a nomenclatura utilizada também reflete intenções
políticas sobre o assunto, uma vez que o uso do termo “droga” se tornou vulgar e
generalizado, principalmente pelos meios de comunicação que o utilizam em
referência exclusivamente às substâncias ilícitas.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), droga pode ser
caracterizada como toda substância que, ao ser utilizada, cause alterações no
funcionamento do organismo, exceto aquelas que são necessárias para a
manutenção da saúde. Segundo Rodrigues (2012), dentre as drogas existem as
psicoativas, que agem no funcionamento do sistema nervoso central, provocando
alterações no comportamento ou de percepção de três diferentes maneiras, podendo
ser divididas em três grupos: a) drogas apaziguadoras (que deprimem o sistema
nervoso central e podem causar sensação de relaxamento, além de possuírem
propriedades analgésicas e anestésicas); b) drogas estimulantes (que estimulam e
excitam, provocando sensação de ânimo e disposição); c) e drogas alucinógenas
(que provocam experiências sensoriais e visionárias) (RODRIGUES 2012, p. 15-16).
O sociólogo Antonio Escohotado, em sua obra “Historia general de las
drogas” (1998), realizou um amplo estudo sobre o percurso da humanidade a partir
da perspectiva das drogas, sejam elas naturais ou sintéticas. A obra de quase mil
páginas é considerada uma das mais completas sobre o tema, tanto que levou à
publicação do livro “História elementar das drogas” (2004), onde o autor reescreve a
obra original em linhas gerais, tornando-a mais acessível, mas, ainda assim,
trazendo uma rica e profunda contribuição sobre o tema. Segundo ele, droga pode
ser compreendida da seguinte maneira:
Por droga - psicoativa ou não - continuamos a entender o que há milênios
pensavam Hipócrates e Galeano, pais da medicina científica: uma
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substância que, em vez de ser vencida pelo corpo (e assimilada como
simples nutriente), é capaz de vencê-lo, provocando - em doses
insignificantemente pequenas quando comparadas com as de outros
alimentos - grandes alterações orgânicas, anímicas ou ambos os tipos
(ESCOHOTADO 2004, p.09).

Desse modo, o autor refere que a palavra “droga” está relacionada ao termo
grego phármakon, que deriva outro termo, fármaco. Nesse sentido, droga pode ser,
ao mesmo tempo, veneno ou remédio, a depender da maneira como se realiza o
uso. Além disso, o neurocientista Carl Hart, que derrubou diversos mitos sobre a
“dependência de drogas”, afirma que o fato de uma pessoa realizar o uso
regularmente de alguma droga não significa que ele seja um “viciado”,
demonstrando que as drogas, em si, não possuem características negativas (HART,
2014).
Segundo Escohotado (2004), as drogas sempre estiveram presentes na
sociedade, originalmente surgidas em plantas ou partes de plantas5 como resultado
da evolução do reino animal e botânico - tanto as plantas foram se desenvolvendo e
aprimorando suas defesas químicas para sobrevivência como também foram
observadas modificações no reino animal, pois certos animais herbívoros sofreram
alterações em seu desenvolvimento a fim de adaptar-se ao meio. É presumível que
até os seres humanos também tenham sofrido algum tipo de alteração em seu
desenvolvimento ao entrarem em contato com essas substâncias:
(...) certas pastagens, por exemplo, começaram a absorver silício, obrigando
os herbívoros dessas zonas a multiplicar o marfim de seus molares, ou
levando-os a ficar desdentados ao cabo de poucos anos de pastagens. De
modo análogo, algumas plantas foram desenvolvendo defesas químicas
para fazerem frente à voracidade animal, inventando drogas mortais para
espécies sem papilas gustativas ou privadas de um olfato apurado. Não é
improvável que alguns seres humanos tenham sofrido mutações ao provar
as substâncias vegetais psicoativas, e é plausível a interpretação de muitas
lendas sobre a relação entre comer determinado fruto e o paraíso - comuns
a todos os continentes - como reminiscência de antigos transes causados
por essas plantas (ESCOHOTADO 2004, p.9-19).

É de tamanha relevância a história das drogas para a humanidade que não há
como falar de desenvolvimento humano sem relacioná-lo com as drogas. A
Não por acaso o termo “droga”, originalmente derivado do alemão droghe vate ou do holandês
droog, significa recipiente onde se guardava “folha seca”, remetendo à ideia do surgimento das
drogas. A mudança de significado dessa palavra se deu no início do século XX, onde o termo foi
vinculado à ideia do vício (ADIALA 2011, p. 2-3).
5
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transformação da humanidade é acompanhada pela transformação das drogas em
cada contexto histórico. Assim como também o desenvolvimento de identidades e
culturas foram marcadas pela experiência de uso de alguma droga. Até as religiões
foram perpassadas pelo uso de drogas - por exemplo, “as primeiras hóstias ou
formas sagradas eram substâncias psicoativas, como o peyotrl6, o vinho ou certos
cogumelos” (ESCOHOTADO 2004, p. 10-11).
Portanto, seja qual for a espécie do uso de drogas, seja para fins recreativos,
religiosos, terapêuticos ou medicinais, elas estiveram presentes desde os primórdios
da humanidade. Organizações primitivas utilizavam e manuseavam certas
substâncias em cerimônias festivas, cultos e rituais religiosos (ESCOHOTADO,
2004, p. 11-12), e até os dias de hoje as drogas continuam sendo utilizadas para
diversas finalidades7. Nesse sentido, drogas são substâncias que sempre existiram e
sempre irão existir na sociedade, pois são essenciais para atender a certas
necessidades humanas, necessidades essas que se modificam dadas as condições
históricas, na medida em que o ser humano modifica seu meio através do trabalho e,
ao mesmo tempo, se modifica, criando novas necessidades.
Assim, as drogas, fizeram parte do desenvolvimento do ser social. Podemos
notar que, partindo do pressuposto marxiano, as drogas se constituem em
necessidades humanas, considerando que sob o comando da sociedade capitalista
assumem a forma de determinado tipo de mercadoria.
A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por
suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a
natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia. Não
importa a maneira como a coisa satisfaz a necessidade humana, se
diretamente, como meio de subsistência, objeto de consumo, ou
indiretamente, como meio de produção (MARX 2012, p. 57).

Segundo Marx (2017), mercadoria é um objeto externo que tem o intuito de
atender às necessidades humanas, sejam elas quais necessidades forem. Ela é útil
para atender a essas necessidades, dadas as suas características. A droga, nesse
contexto, pode ser compreendida como uma determinada forma de mercadoria, mas

6

Peyotrl ou Peiote é um cacto típico do sudoeste dos Estados Unidos. Foi muito utilizado pelos efeitos
psicodélicos. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Peiote> .
7
Contudo, o uso de drogas na atualidade apresenta outras mediações, como veremos mais adiante.
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antes é necessário qualificar a droga enquanto produto e a droga enquanto
mercadoria que se realiza sob o comando do capital. Conforme aponta Marx:
Toda coisa útil, como o ferro, papel, etc., deve ser considerada sob um
duplo ponto de vista: o da qualidade e o da quantidade. Cada uma dessas
coisas é um conjunto de muitas propriedades e pode, por isso, ser útil sob
diversos aspectos. Descobrir esses diversos aspectos e, portanto, as
múltiplas formas de uso das coisas é um ato histórico (MARX, 2017, p.113).

Portanto, as diferentes formas de uso são historicamente datadas, uma vez
que, em cada período histórico, o uso era realizado de determinada maneira. Mas
que utilidade é essa? Quando dizemos que a mercadoria droga tem uma utilidade,
ela está condicionada às propriedades do corpo da mercadoria, ou seja, àquilo para
que serve. Mas seu valor de uso também é complexo e diverso, de acordo com
múltiplas necessidades.
Podemos considerar que a necessidade humana estabelece o primeiro ato
histórico, pois é a partir das necessidades humanas que o ser humano vai se
mobilizar para o suprimento das necessidades primárias, ou seja, as necessidades
de se alimentar, de habitar e de se reproduzir, por exemplo. Marx afirma que essas
necessidades humanas foram mediadas pelo trabalho humano. Portanto, o trabalho
concreto possui uma dimensão ontológica e dialética, pois, na medida em que se
transforma a realidade, o ser humano também é transformado por ela, gerando
novas necessidades e novas relações sociais. É exatamente essa relação entre a
força de trabalho humana e matéria natural que se constitui umas das primeiras
formas de suprimento das necessidades humanas, conforme aponta Lukács:
Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro caráter de
transição: ele é, essencialmente, uma inter-relação entre homem
(sociedade) e natureza, tanto inorgânica (ferramenta, matéria-prima, objeto
do trabalho etc.) como orgânica, inter-relação que pode figurar em pontos
determinados da cadeia a que nos referimos, mas antes de tudo assinala a
transição, no homem que trabalha, do ser meramente biológico ao ser
social. Com razão, diz Marx: “Como criador de valores de uso, como
trabalho útil, o trabalho é, assim, uma condição de existência do homem,
independente de todas as formas sociais, eterna necessidade natural de
mediação do metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da vida
humana (LUKÁCS 2013, p, 35).
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Considerando a relação entre o trabalho humano e a matéria natural - o
produto em seu estado original - para fim de satisfazer necessidades, recriando
novas necessidades, podemos afirmar que o trabalho é ontologicamente fundante do
ser social, distinguindo-o de qualquer atividade animal, pois somente o ser humano
possui capacidade teleológica, ou seja, capacidade de projetar previamente, com
causalidade/finalidade, suas ações (ANTUNES, 2006, p. 123). Conforme destaca
Marx (2017), somente o ser humano é capaz de realizar o trabalho, projetar como
prévia ideação suas ações, transformar a natureza para suprir suas necessidades
básicas e, ao mesmo tempo, ser transformado por ela. Desenvolve, assim, formas
mais complexas de sociabilidade.
Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respeito unicamente ao
homem. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma
abelha envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia.
Porém, o que desde o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o
fato de que o primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la
com a cera. No final do processo de trabalho, chega-se a um resultado que
já estava presente na representação do trabalhador no início do processo,
portanto, um resultado que já existia idealmente. Isso não significa que ele
se limite a uma alteração da forma do elemento natural; ele realiza neste
último, ao mesmo tempo, seu objetivo, que ele sabe que determina, como
lei, o tipo e o modo de sua atividade e ao qual ele tem de subordinar sua
vontade (MARX, 2017, p. 255-256).

Carneiro (2002), ao realizar o debate sobre as necessidades humanas e o
proibicionismo das drogas, refere, com fundamentação em Marx, que as
necessidades humanas não se limitam a “necessidades fisiológicas” isoladas, mas
sim a quanto as necessidades humanas acompanharam o desenvolvimento do
capitalismo, ou seja, quanto as drogas, como, por exemplo, o álcool e o tabaco, se
tornaram um meio de consumo necessário à classe trabalhadora na fase de
desenvolvimento industrial. Portanto, tornaram-se necessidade humana na medida
em que seu uso habitual se tornou necessário à manutenção de determinadas
condições de vida (CARNEIRO, 2002, p. 118).
As necessidades humanas só são supridas nesse modelo de sociedade a
partir da venda da força de trabalho, que se torna uma mercadoria 8, portanto, um
trabalho abstrato e alienado/estranhado. Ou seja, um trabalho determinado apenas

8

Aprofundaremos sobre o trabalho mais adiante.
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pelo suprimento de necessidades recriadas pelo mundo das mercadorias - melhor
dizendo, a venda da força de trabalho como meio de subsistência.
Contudo, dentro do debate da questão das drogas enquanto necessidade
humana, podemos nos deparar com questões conceituais postas pela modernidade,
tais como, por exemplo, a determinação da necessidade humana enquanto um fator
de escolhas individuais. Vivemos permeados pelo discurso das escolhas a partir de
interesses subjetivos e individuais; entretanto, não há como, de nenhuma maneira,
descolar as “escolhas subjetivas”das condições históricas nas quais se desenvolveu
o modo de produção capitalista, criando novas formas de necessidades de consumo.
Conforme destaca Carneiro (2002), na fase de acumulação do capital,
determinados produtos eram considerados de luxo e possuíam uma circulação
restrita, tais como o açúcar, por exemplo. Com a expansão colonial a partir das
grandes navegações, a droga se torna uma commodity, e pudemos vê-la atualmente
difundida e acessada pelo mundo todo, tornando-se, assim, a partir da ampliação do
mercado, uma necessidade básica.
Na fase ascendente do início do capitalismo, os produtos que podiam ser
considerados como produtos de luxo eram aqueles cuja produção decorria
da ampliação da parcela excedente do produto social que não era realocada
para a reprodução das condições de produção mas, ao invés disso,
consumida socialmente, inicialmente por parcelas aristocráticas reduzidas
da população, e com o decorrer do aumento da oferta, por setores cada vez
mais ampliados. Tal foi o caso, por exemplo, do consumo do açúcar, em sua
origem droga raríssima e de elevado custo e, posteriormente, incorporada
como uma comodidade (uma commoditie) da vida cotidiana. Todas as
drogas de origem remota cumpriram esse roteiro durante a fase da
acumulação primitiva do capital, ampliando sua disponibilidade de consumo
social a partir da intensificação do comércio intercontinental. As formas mais
“refinadas e variadas” de consumo do produto excedente são as formas do
luxo em cada época, que ao ampliarem os seus mercados consumidores
tornam-se necessidades básicas (CARNEIRO, 2002, p. 121).

Desse modo, podemos notar o seguinte paradoxo: ao mesmo tempo em que
a criação de novas necessidades humanas faz parte do desenvolvimento das forças
produtivas e do desenvolvimento do ser humano como ser social, na sociedade
capitalista a criação dessas novas necessidades fica sujeita ou é cooptada por
necessidades fetichizadas do mundo das mercadorias, e o valor de uso das
mercadorias fica condicionado à troca de mercadorias.
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Carneiro (2018), ao estudar as drogas e seu valor de uso, traz a contribuição
do antropólogo argentino Ricardo Abduca, que em sua tese de doutoramento 9 trata
da análise do valor de uso em Marx. Segundo ele, o valor de uso não deve ser
desconsiderado na crítica da economia política de Marx, reduzindo esse conceito a
simples utilidades das coisas ou ao valor de uso condicionado apenas pelo
autoconsumo de sociedades pré-capitalistas, pois o valor de uso está dialeticamente
presente nas mercadorias na atualidade, visto que elas carregam “modos de
consumo” (p. 457-459).
Contudo, não se trata aqui de “utilidades abstratas”, as quais o autor mesmo
critica, e sim das diversas utilidades, já que um mesmo valor de uso pode ser
realizado de diferentes maneiras (MARX, 2017). Portanto, tanto as propriedades
contidas no bem de consumo quanto o contexto histórico e social no qual as
mercadorias estão inseridas compõem uma gama de significados, o que Abduca vai
chamar de símbolos, pois “seus usos são regidos por expectativas e imaginários
subjetivos, individuais e psicológicos”, como é o caso das drogas (CARNEIRO, 2018,
p. 461). Nesse sentido, os chamados “modos de consumo”, que são modificados ao
longo da história, constituem-se como sistema de produção e sistema simbólico:
Por isso, os usos do café ou da coca, do vinho ou da cerveja, do tabaco ou
da maconha são complexos culturais de origens regionais e projeções
globais com raízes históricas e geográficas. A globalização das indústrias
alimentícias, de bebidas e farmacêuticas trouxe fenômenos de
homogeneização e colonização cultural no uso de drogas por meio de
proscrições e prescrições de alcance mundial e um novo modo de consumo
dos fármacos industriais, investidos como nunca de valores de signo,
conferidos por imenso investimento publicitário destinado a vender não
apenas moléculas, mas “estilos de vida” e “estado de humor e espírito”
(CARNEIRO 2018, p. 461-462).

Importante destacar que, no caso do uso de drogas e como esse uso vem se
modificando ao longo da história, considerar os aspectos subjetivos desse processo
não nega o materialismo histórico de Marx; ao contrário, demonstra que a realidade
é composta por múltiplas determinações e é essencialmente dinâmica, em que as
condições subjetivas de cada indivíduo também não se apresentam descoladas e

Tese intitulada “El concepto de valor de uso: signo, consumo y subjetividad: La hoja de coca en
Argentina” (2010).Disponível em: http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1325
9
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isoladas do contexto social e histórico. Nesse sentido, não se pode restringir à
compreensão de que são apenas as demandas e necessidades subjetivas que irão
gerar o aumento da produção de novas mercadorias, mas, ao mesmo tempo,
também não se pode deixar de considerar essa subjetividade, visto que as
necessidades de consumo se ampliam na medida em que se desenvolvem as
condições para o aumento da produção e a fetichização dessas necessidades
condicionadas pela publicidade, pois “o caráter fundamental do consumo na época
capitalista é seu caráter ilimitado, ou seja, a sua insaciabilidade sempre crescente
em proporção não comparável com o aumento dos produtos disponíveis”
(CARNEIRO, 2018, p. 466).
Dessa forma, no modo de produção capitalista há uma contradição, pois as
mercadorias - necessárias para atender a determinadas necessidades humanas
recriadas pelo próprio sistema capitalista -, de acordo com suas utilidades, só irão se
efetivar como valor de uso através do consumo, e esse consumo se efetiva pela
compra de mercadorias. Ou seja, é após sua utilização (consumo na lógica
capitalista) que se concretiza nela o seu valor de uso. Marx (2017) destaca que as
mercadorias possuem um caráter duplo: primeiro porque são objetos úteis e
segundo porque são suportes de valor. Isso significa que uma mercadoria só efetiva
seu valor de uso por meio da troca.
Portanto, nessa sociabilidade o uso é condicionado pela troca de
mercadorias, como também seu valor de uso se torna fetichizado. Então são, ao
mesmo tempo, valor de uso e valor de troca, mas o que interessa mesmo para o
capital é a troca, momento essencial para a realização do valor. Há, todavia, que
considerar o processo geral de produção de mercadorias, o seu circuito geral, como
produção coletiva que se especializa, como determinada relação social.
Marx (2017) destaca que os economistas de sua época cometeram equívocos
em suas compreensões sobre valor de uso e valor de troca. Apresenta a confusão
de Condillac ao referir que o “valor das coisas consiste meramente em sua relação
com nossas necessidades”, ou seja, colocamos à venda apenas objetos que são
dispensáveis ao nosso autoconsumo, trocando algo que é inútil para algo útil, e o
comércio é o produtor de mais-valor. Marx vai refutar a ideia dos economistas
clássicos, afirmando que, em sua essência, o valor de troca não se constitui em
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aumento de riqueza, pois a troca representava um “contrato de igualdade firmado
entre dois valores iguais”. Portanto, uma mercadoria pode ser vendida por um valor
que de fato não corresponde a seus valores, mas isso representa uma infração da lei
de trocas de mercadorias, pois essencialmente a troca corresponde à troca de
equivalentes e não representa o mais-valor, não havendo enriquecimento através
dela (MARX, 2017, p. 234).
Portanto, para Marx (2017), o valor de troca de uma mercadoria em sua forma
pura se expressa em uma troca de equivalentes. Ou seja, a troca de equivalentes
representa uma igualdade e essa igualdade significa que uma mesma grandeza se
encontra em duas coisas distintas (NETTO, 2012, p. 317).

Ela se apresenta

inicialmente como uma mera relação quantitativa e, nesse sentido, ocorre uma
abstração do valor de uso, pois um valor de uso pode valer tanto quanto outro, basta
estar na proporção adequada. Note-se que, para a troca, não importa a utilidade, e
sim a quantidade:
Esse algo em comum não pode ser uma propriedade geométrica, física,
química ou qualquer outra propriedade natural das mercadorias. Suas
propriedades físicas importam apenas na medida em que conferem utilidade
às mercadorias, isto é, fazem delas valor de uso. Por outro lado, parece
claro que a abstração dos seus valores de uso é justamente o que
caracteriza a relação de troca das mercadorias. Nessa relação, um valor de
uso vale tanto quanto o outro desde que esteja disponível em proporção
adequada (MARX, 2017, p. 115).

Segundo Marx (2017), a propriedade natural de uma mercadoria só é
fundamental para a troca porque faz dela objeto útil, ou seja, com valor de uso. Mas
esse valor de uso não é determinante para a troca, visto que valores de uso
diferentes podem ser trocados se estiverem na mesma proporção. Isso significa que
as propriedades das mercadorias e seu valor de uso são componentes
aparentemente necessários à troca, mas essencialmente o que importa de fato é a
própria troca, pois o valor de uso ou a utilidade só vai se efetivar por essa troca. O
importante é existir a troca no circuito de produção da mercadoria.
Todavia, na sociedade capitalista esse valor de uso não é abstraído
totalmente - pelo contrário, ele é apropriado para que se possam criar novas
utilidades e novas mercadorias que possibilitem suprir necessidades criadas, ou
necessidades fetichizadas, para que se ocorra uma constante troca de mercadorias.
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Carneiro (2018) vai referir que as drogas - diferentemente dos outros produtos
- são mercadorias que, para serem utilizadas, precisam ser inseridas no organismo,
assim como os alimentos. Portanto, refletem um hiper-valor de uso que se revela
nas formas de excesso desse uso, que se dá de maneira hiperconsumista. Prova
disso é o crescente aumento do uso dos psicoativos, que, como produtos “não
duráveis”, diferentes dos produtos “duráveis”, promovem de maneira mais acelerada
o ciclo da produção. Esse hiper-valor também vai se expressar na troca dessa
mercadoria, tendo como ponto de partida a era mercantil e passando pela Revolução
Industrial, onde as drogas ganharam novas determinações.
É fato que Marx, em sua obra O Capital,não estava interessado em
especificar e discutir as diferentes formas de uso das mercadorias, especialmente do
uso das drogas. A obra, porém, oferece-nos subsídios suficientes para pensarmos
nas mediações dadas pela conjuntura e período histórico em que vivemos.
Portanto, não há de se atribuir o hiper-valor apenas em relação às
substâncias psicoativas, visto que ocorre o consumo excessivo de diversas
mercadorias. É o caso no uso compulsivo da internet, que, apesar de não ser uma
mercadoria de consumo “durável”, é consumida de maneira corporal, ainda que não
por inserção no organismo. Esse tipo de fenômeno constitui-se, em muitos casos,
em vícios da sociedade contemporânea.
Dessa forma, todos nós estamos, de certa maneira, dependentes de
mercadorias também “duráveis” do mundo contemporâneo, como aparelhos
smartphone, por exemplo. Nesse sentido, também o uso das drogas, seja recreativo
ou abusivo, sejam drogas lícitas ou ilícitas, constitui-se como atividade necessária
para que se dê conta das próprias condições postas pelo sistema.
Carneiro (2018) traz uma contribuição importante em relação ao valor de uso,
que, além de ser suporte de valor, carrega também, no contexto desse modo de
organização social, a necessidade de adquirir significados, principalmente para
legitimação do que é mais importante para o sistema capitalista: o valor de troca.
Considerando essa fase do capitalismo, pela troca pela mercadoria dinheiro e nesse
caso, dinheiro empregado como capital, caracterizado pelo seu processo de
circulação.
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Desse modo, se, de acordo com fundamentação em Marx, a troca em sua
forma pura não gera mais-valor, por que então para o capitalismo o maior interesse
é a troca? Marx oferece-nos a resposta ao dizer que “ocorre que, em sua forma
pura, o processo de circulação de mercadorias exige a troca de equivalentes. Mas
as coisas não se passam com tal pureza na realidade. Por isso, admitamos uma
troca de não equivalentes” (MARX, 2017, p. 235). Posto isso, faz-se necessário,
então, compreender de que forma a troca - inicialmente caracterizada pela troca de
equivalentes com a subtração do valor de uso - passou a ser uma troca de não
equivalentes, considerando o valor de uso de maneira fetichizada por necessidades
(re)criadas pelo modo de produção capitalista.
Para compreender esse processo faz-se necessário evidenciar a circulação
das mercadorias para então depois entender como as drogas se inserem nesse
contexto mais complexo.

1.2. A centralidade das mercadorias na sociabilidade do capital

Marx (2017) afirma que, essencialmente, a troca entre equivalentes não
resulta mais-valor, portanto não há enriquecimento através dela. Ao afirmar isso, ele
se refere à circulação simples de mercadorias, onde as trocas entre equivalentes
eram realizadas por meio do escambo10. Elas representam o valor simples de uma
mercadoria, que se expressa na relação de valor de uma mercadoria com outra
mercadoria em uma relação de troca.
Portanto, o valor de troca das mercadorias na circulação simples não ocorre
de maneira isolada, é sempre uma relação de uma mercadoria com outra (MARX,
2017, p. 136). Pelo exemplo dado por Marx: uma pessoa que possui mais vinho e
menos cereal e outra mais cereal e menos vinho trocam entre si essas mercadorias
ou vendem a mercadoria que possuem em maior quantidade, ou seja, o vendedor
compra a mercadoria A e revende ou troca essa mercadoria por B. Ambos saem na
vantagem, pois trocam a mercadoria de que necessitam para o uso. Portanto, o
objetivo dessa troca é o uso necessário desse produto.
10

Os escambos foram as formas originárias de trocas de mercadorias, que ofereceram condições
para a criação do dinheiro.

33

Marx, em seu livro 1 do “O Capital” (2017, p. 225), define que a circulação
simples de uma mercadoria começa com a venda e termina com a compra. Nessa
circulação pode ocorrer o processo de comprar mais barato e vender mais caro,
mas, ainda assim, é uma circulação simples de mercadorias, pois esse valor
adquirido é utilizado para compra de outras mercadorias (M - D - M).
Ou seja, a circulação de mercadorias finaliza-se na compra e um novo ciclo
se inicia a partir da venda de novas mercadorias. Essa relação se baseia
essencialmente na satisfação de necessidades por meio do valor de uso de uma
mercadoria11. Diante disso, podemos notar que na circulação simples de
mercadorias não ocorre a acumulação e concentração de capital, pois, nessa troca,
na circulação simples tanto se dá quanto se recebe.
Segundo Grespan (2015), para compreender melhor esse processo é preciso
situá-lo na história. O autor destaca a presença de modelo de sociedade em 1500
a.C. em que os comerciantes viviam da compra de mercadorias por preços mais
baixos e vendiam por um valor maior, extraindo lucro desse movimento. Marx (2017)
vai chamar essa fase de “capital comercial”, na qual o dinheiro lançado no mercado
é o mesmo que é retirado pelo próprio mercado, ocorrendo mediação pela compra e
venda no movimento da circulação.
Com a consolidação do dinheiro entre os gregos e romanos, no período de
500 a 600 a. C., aparecem as primeiras formas de “capital usurário”, onde o dinheiro
se apresenta também como mercadoria, utilizando-se do empréstimo de dinheiro
para então, posteriormente, recebê-lo com um acréscimo de juros (GRESPAN, 2015,
p. 143). Note-se aqui que, apesar dos juros extraídos desse movimento, essa fase
ainda não caracteriza-se como o modo de produção capitalista.
Agora, na circulação do dinheiro como capital, se um capitalista possui muito
vinho e pouco cereal e outro muito cereal e pouco vinho, ao venderem-se essas
mercadorias seus valores serão expressos por preços antes mesmo de entrarem na
esfera da circulação. E como isso pode ser possível? Quem, ou o que, define o valor
das mercadorias?
Responder a essas indagações não é tarefa simples, porém é necessária

11

Aqui o valor de uso é diferente do valor de uso das mercadorias na sociabilidade capitalista, na qual
o valor de uso é fetichizado e é subsumido pelo valor de troca.
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essa compreensão para que então, posteriormente, possamos pensar sobre como
as drogas se inseriram nesse contexto. Posto isso, inicia-se esta análise
considerando que, de acordo com Marx (2017), a circulação de mercadoria é o ponto
de partida do capital, pois o produto final da circulação de mercadorias é a primeira
forma de manifestação do capital - o dinheiro12.
Ressalta-se que, por mais que o capital também se apresente na forma
dinheiro, nem todo dinheiro é capital. A distinção entre dinheiro e capital está na
maneira como se dá o processo de circulação de mercadorias. Para Marx (2017),
essa diferenciação é indispensável, definindo-se, portanto, o capital como “valor em
movimento” (NETTO, 2012, p. 334; HARVEY, 2018, p. 21).
Nem todo dinheiro é capital. O capital é uma porção da totalidade de
dinheiro usada de determinada maneira. Essa distinção é fundamental para
Marx. Ele não concorda com a definição mais familiar de capital (embora por
vezes a cite como um entendimento comum) como dinheiro usado para
fazer mais dinheiro. Marx prefere defini-lo como “valor em movimento” por
motivos que mais adiante se tornarão claros. Tal definição permite, por
exemplo, que ele desenvolva uma perspectiva crítica sobre o que é dinheiro
(HARVEY, 2018, p. 21).

Na circulação do dinheiro como capital, a mercadoria é um meio para adquirir
mais dinheiro, mas não o mesmo dinheiro que iniciou o processo, e sim um dinheiro
com acréscimo, um valor excedente. A equação se inicia com a compra e termina
com a venda, ou seja, começa com dinheiro e termina com um valor excedente, ou
melhor: com mais-valor. O capitalista adianta determinado valor com a finalidade de
agregar mais-valor e receber mais dinheiro (D - M - D). No entanto, de que maneira
então é gerado esse mais-valor que retorna para o capitalista com um acréscimo?
O primeiro ponto a se considerar é que a criação do mais-valor não pode ser
atribuída ao fato de uns comprarem mais barato e venderem mais caro, ou seja, ele
não é criado na esfera da circulação. Quando afirmamos que, segundo Marx (2017),
não se pode atribuir a origem do mais-valor à esfera de circulação das mercadorias,
é necessário compreender de maneira não imediata essa afirmação, pois o que se
12

O dinheiro surge devido à expansão do comércio de mercadorias. Inicialmente as trocas eram
realizadas por meio do escambo, que depois foi sendo substituído pelo dinheiro, que, por sua vez, se
apresenta como o que imputa o valor de troca às mercadorias, pois sua única utilidade é a troca ou
venda. Por isso, o dinheiro encarna todo valor de troca, como se as mercadorias em si mesmas só
tivessem valor de uso. Nesse sentido, o dinheiro também é uma mercadoria, mas cuja finalidade é ser
o intermediário entre a compra e a venda de outras mercadorias (MARX, 2017).
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apresenta no imediatamente posto (que também é importante, mas não podemos
nos limitar à aparência dos fenômenos) é o mais-valor presente na circulação.
Isso porque, para que o capitalista receba um valor maior que o inicialmente
investido, ele precisa que haja um aumento no valor de sua mercadoria, e isso
ocorre no processo de produção - portanto, antes do processo de circulação dessa
mercadoria. Marx afirma que essa valorização se dá pelo emprego da força de
trabalho humana13:
Do processo de consumo da força de trabalho, que é ao mesmo tempo
processo de produção da mercadoria, resultou um produto de 20 libras de
fio com um valor de 30 xelins. Agora, o capitalista retorna ao mercado, mas
não para comprar, como antes, e sim para vender mercadoria. Ele vende a
libra de fio por 1 xelim e 6 pence, nem um centavo acima ou abaixo de seu
valor. E, no entanto, ele tira da circulação 3 xelins a mais do que a quantia
que nela colocou. Esse ciclo inteiro, a transformação de seu dinheiro em
capital, ocorre no interior da esfera da circulação e, ao mesmo tempo, fora
dela. Ele é mediado pela circulação, porque é determinado pela compra da
força de trabalho no mercado. Mas ocorre fora da circulação, pois esta
apenas dá início ao processo de valorização, que tem lugar na esfera da
produção (MARX, 2017, p. 271)

A exemplo, refere-se que o couro, ao ser transformado em botas pelo trabalho
humano, não modifica seu valor, mas atribuiu-se valor a ele por meio de uma
quantidade maior de trabalho. Só então essa mercadoria será vendida por um preço
maior, ou seja, é no processo de circulação que se irá retirar mais valor do que o
inicialmente posto nesse processo, mas não foi no processo de circulação que se
criou o mais-valor. Portanto, se o mais-valor não pode ser gerado na circulação de
mercadorias, resta então o trabalho como fonte de mais-valor - é o trabalho abstrato
que irá atribuir valor à mercadoria (MARX, 2017).
Marx (2017) aponta que o trabalho tem um duplo caráter representado nas
mercadorias (duplo caráter social). Nesse sentido, o trabalho se apresenta em duas
dimensões:como valor de uso, que se relaciona com o trabalho útil/concreto, e como
valor de troca, que se relaciona com o trabalho abstrato.
Faz-se necessário distinguir o trabalho como criador de valor de uso e o
trabalho como valor de troca, representada pela venda da força de trabalho como
Segundo Marx (2017, p. 242), a força de trabalho é compreendida como “um conjunto de
capacidades físicas e mentais que existem na corporeidade, na personalidade viva de um homem e
que ele não põe em movimento sempre que produz valores de uso de qualquer tipo”.
13
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mercadoria. Para isso, parte-se do pressuposto de que o trabalho produz valor: o
valor de uso das mercadorias é criado por meio do trabalho. Portanto,
essencialmente o valor de uso de uma mercadoria constitui-se pela relação entre
matéria natural e trabalho útil. É através do trabalho útil/concreto que o ser humano
realiza a mediação com os produtos oferecidos pela natureza. De acordo com
Lukács (2013, p. 35), “o valor de uso nada mais designa que um produto do trabalho
que o homem pode usar de maneira útil para a reprodução da sua existência”.
Ainda segundo Lukács (2013), “a alienação constitui a forma geral inevitável
de toda atividade humana” (p. 311), portanto, toda forma de trabalho é uma
objetificação do ser humano. A alienação, na medida em que o ser humano
exterioriza suas capacidades e habilidades guiadas por necessidades, irá produzir
objetos de valor. Portanto, todo trabalho é alienado, pois exterioriza-se e o ser
humano aliena-se dos objetos produzidos.
Todavia, no modo de produção capitalista, esse trabalho, além de alienado,
torna-se estranhado, pois a pessoa que produziu a mercadoria não será dona dos
meios que possibilitaram a produção, nem da mercadoria produzida, exceto pela
compra com o dinheiro recebido pela venda de sua força de trabalho, também como
mercadoria. Dessa forma, todo trabalho estranhado é alienado, mas nem todo
trabalho alienado é estranhado14.
(...) a objetivação [Vergegenständlichung] do objeto e a alienação
[Entäußerung] do sujeito, que como processo unitário compõem o
fundamento da práxis e teoria humanas. Esse complexo de problemas
ocupou um lugar central em parte da filosofia mais recente, ao ser tratado
como fundamento do estranhamento [Entfremdung]. Existe aqui sem dúvida
uma conexão até bem íntima: o estranhamento só pode se originar da
alienação; onde a estrutura do ser não desloca esta para o centro,
determinados tipos daquele nem sequer podem ocorrer. Contudo, quando
se aborda esse problema, jamais se deve esquecer que ontologicamente a
origem do estranhamento na alienação de modo algum significa uma
afinidade evidente e incondicional desses dois complexos do ser: é fato que
certas formas de estranhamento só podem surgir da alienação, mas esta
pode perfeitamente existir e atuar sem produzir estranhamentos (LUKÁCS,
2013, p. 302).

14

Aprofundaremos sobre o trabalho estranhado mais adiante. Entretanto, ressalta-se que esse é um
debate que está longe de ser esgotado e, inclusive, considerado um tema polêmico, o qual foi
recolocado por Jesus Ranieri no comentário inicial do livro “Manuscritos econômico-filosóficos” na
versão da editora Boitempo.
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Contudo, para que isso ocorra, foi necessário o desenvolvimento das
condições para a formação do trabalhador “livre”15, enquanto possuidor da força de
trabalho que irá “livremente” ao mercado para vendê-la por um determinado tempo,
diferente do período da escravidão, em que os escravos eram vendidos como
propriedade ao seu senhor (DAVIS, 2016, p. 17). Aqui se passa a ideia de que o
trabalhador é um sujeito “livre”, que poderá ofertar livremente parte de seu tempo
vendendo sua força de trabalho e em troca recebendo um salário “justo” para o
suprimento de suas necessidades para reprodução da vida. A segunda condição
para que possa existir a venda da força de trabalho é a existência da propriedade
privada, ou seja, a existência dos donos do meio de produção que, além de comprar
a força de trabalho, também compram os meios de produção para desenvolver o
processo de trabalho. Além disso, é importante ressaltar que nesse bojo também
está presente a divisão social do trabalho, que se desenvolve espontaneamente na
medida em que se desenvolvem as forças produtivas (NETTO, 2012)16.
Marx (2017) vai chamar de “capital industrial” a fase em que as atividades,
sejam elas da esfera industrial ou não, são capazes de produzir mercadorias através
da contratação de trabalhadores assalariados e em que, pelo trabalho, é extraído um
excedente, ou seja, o mais-valor ou a mais-valia.
O mais-valor gerado no processo de produção da mercadoria relaciona-se
com o valor de troca do trabalho, sendo seu valor de uso condicionado à venda da
força de trabalho ao capitalista que compra uma parte do tempo, apropriando-se de
um tempo excedente de trabalho - o trabalho não pago ao trabalhador, ou seja, o
tempo sobrante que o trabalhador levou para produzir determinada mercadoria, ou,
como chamado por Marx, o “tempo socialmente necessário” para a produção da

15

Os acontecimentos históricos não são totalmente delineados e demarcados entre o período de
acumulação primitiva e o início do capitalismo, sendo que esse período de transição irá compor
diversos elementos de um desenvolvimento histórico gradual nos quais pudessem coexistir
sociedades predominantemente capitalistas e outras em que o modelo feudal ainda prevalece, apesar
das relações capitalistas já estarem em curso. Nesse período de transição devemos considerar
primeiro a crise da economia feudal e a expropriação de terras dos camponeses, para, então,
consideramos a formação do trabalhador “livre” (FEDERICI, 2017, p. 116-118).
16
Nesse sentido, a fase de acumulação primitiva do capital. Para saber ver “ O Capital” (MARX, 2017)
Livro 1 (p. 785-830).
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mercadoria. Portanto, é o tempo de trabalho socialmente necessário para a
produção de uma mercadoria que vai definir os valores das mercadorias produzidas.
Contudo, esse tempo não condiz ao tempo individual para se produzir uma
mercadoria, visto que diversas circunstâncias podem alterar esse tempo, como por
exemplo a destreza e experiência do trabalhador, as condições naturais (estação,
clima, etc.) ou o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Desse modo, o “tempo
socialmente necessário” se refere às condições postas por essas particularidades
que acompanham o desenvolvimento do capitalismo e “é aquele requerido para
produzir um valor de uso qualquer sob condições normais para uma dada sociedade
e com grau social médio de destreza e intensidade do trabalho” (MARX, 2017, p.
117).
Aparentemente, no corpo dessa mercadoria não se cristaliza o tempo de
trabalho que foi empregado para produzi-la, nem qual foi a especialidade desse
trabalho, podendo ser equivalente a qualquer outro trabalho. Porém, mesmo que não
esteja explícito, ainda assim o corpo dessa mercadoria irá carregar diferentes tipos
de trabalho e o tempo necessário dessa produção. Nesse sistema econômico mais
complexo, realizar a produção dos produtos requer diferentes tipos de trabalho útil uma “divisão social do trabalho” (MARX, 2017, p. 120)17. Ou seja, para que um
produto do trabalho seja trocado é necessário um outro produto do trabalho e,
portanto, diferentes trabalhos úteis que possam produzir diferentes valores de uso.
Então, “apenas produtos de trabalhos privados, separados e mutuamente
independentes uns dos outros confrontam-se como mercadorias” (MARX, 2017, p.
120).
Marx aponta que, para a produção de determinada mercadoria, é necessária
a matéria-prima, ou seja, um outro objeto do trabalho fruto de uma relação do ser
humano com a natureza, portanto um trabalho anterior, mas que será requerido para
a produção da mercadoria. O tempo de trabalho necessário para a produção dessa
mercadoria incorpora o tempo de trabalho necessário contido na matéria-prima:

17

A divisão social do trabalho é indispensável para a produção de mercadorias, embora também
possa existir divisão social do trabalho sem a produção de mercadorias (MARX, 2017, p. 120).
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Assim, quando se considera o valor do fio, ou o tempo de trabalho requerido
para sua produção, todos os diferentes processos particulares de trabalho,
que, separados no tempo e no espaço, têm de ser realizados para,
primeiramente, produzir o próprio algodão e a quantidade de fusos
necessária à fiação e, posteriormente, para obter o fio a partir do algodão e
dos fusos, podem ser considerados fases diferentes e sucessivas de um
mesmo processo de trabalho (MARX, 2017, p. 265).

Portanto, os objetos de uso se tornam mercadorias inseridas no modo de
produção capitalista por serem produtos do trabalho privado, que, por sua vez,
relaciona-se com o trabalho social - que se constitui pelo conjunto desses trabalhos
privados. Mas os trabalhos privados só entram em contato efetivamente com o
trabalho social por meio das relações de troca entre os produtos do trabalho e os
produtores.
Assim, estabelece-se uma relação entre coisas e não entre pessoas, o que
Marx vai chamar de relações sociais entre coisas, ou relação reificada (MARX, 2017,
p. 148 - 149).
O caráter misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente
no fato de que ela reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio
trabalho como caracteres objetivos dos próprios produtos do trabalho, como
propriedades sociais que são naturais a essas coisas e, por isso, reflete
também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma
relação social entre os objetos existentes à margem dos produtores (MARX,
2017, p. 147).

O trabalho, ao conferir valor às mercadorias, esconde em si uma relação
social, pois o que se expressa não é o caráter útil dos produtos do trabalho, nem as
diferentes formas de trabalho útil/concreto, e sim uma quantificação, um valor
universal: o preço. O trabalho, nesse sentido, é um trabalho abstrato como
expressão do trabalho útil/concreto presente no corpo da mercadoria, sem
considerar de que maneira esse trabalho foi empregado, ou qual tipo de trabalho foi
empregado para a produção dessa mercadoria (MARX, 2017, p. 134). Em outras
palavras, segundo José Paulo Netto:
(...) a igualdade dos trabalhos humanos fica disfarçada sob a forma de
igualdade dos produtos do trabalho como valores; a medida, por meio da
duração, do dispêndio da força humana de trabalho, toma forma de
quantidade de valor dos produtos do trabalho; finalmente, as relações entre
os produtores, nas quais se afirma o caráter social dos seus trabalhos,
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assumem a forma de relação social entre os produtos do trabalho (NETTO,
2012, p. 326).

O produto do trabalho como uma mercadoria desconsidera as diferentes
formas de trabalho. Mesmo se essa mercadoria for um produto de trabalho mais
complexo, o trabalho sempre será reduzido a um trabalho simples 18 ela sempre será
um produto de trabalho que levará em consideração o tempo necessário para a
produção dessa mercadoria. Portanto, essa indiferenciação ao equiparar diferentes
trabalhos e reduzindo-os a um único, não restando nenhuma característica que
possa diferenciá-lo, reflete o trabalho humano abstrato.
Uma quantidade maior de trabalho constitui, por si mesma, uma maior
riqueza material, dois casacos em vez de um. Com dois casacos podem-se
vestir duas pessoas; com um casaco, somente uma, etc. No entanto, ao
aumento da massa da riqueza material pode corresponder uma queda
simultânea de sua grandeza de valor. Esse movimento antitético resulta do
duplo caráter do trabalho (MARX, 2017, p. 123).

Ao dar o exemplo do casaco e do linho, Marx (2017) afirma que os trabalhos
alfaiataria e tecelagem, embora sejam diferentes, constituem-se como elementos de
valores de uso e revelam uma mesma natureza: a de serem produtos do trabalho
humano. O casaco e o linho vão adquirir valores diferentes por conterem
quantidades diferentes de trabalho, ou seja, o tempo para se produzir o casaco é
maior do que o tempo para se produzir o linho e, por isso, o casaco possui mais
valor que o linho.
Desse modo, o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de
uma mercadoria vai definir os valores das mercadorias produzidas. Contudo, na
sociabilidade do capital a mercadoria só é um modo de adquirir mais dinheiro por
meio da troca de mercadorias e um dinheiro com acréscimo, um mais-valor extraído
da força de trabalho comprada como mercadoria.
Na circulação do dinheiro como capital não há limites para acumulação e
posses, e, segundo Marx (2017), “o valor de uso jamais pode ser considerado como
finalidade imediata do capitalista” (p. 229). Portanto, considera-se que o valor de uso
18

Segundo Marx, o trabalho simples é existente em qualquer modelo de sociedade, enquanto o
trabalho complexo se constitui em sociedades mais complexas, pois requer um desenvolvimento
maior de potencialidades humanas. Portanto, “uma quantidade menor de trabalho complexo é igual a
uma quantidade maior de trabalho simples (MARX, 2017, p. 122)
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está ali presente no corpo da mercadoria dado pelo trabalho útil empregado,
contudo, isso pouco importa ao capitalista19, pois o valor de uso é subsumido pela
troca. Uma mercadoria pode atender a valores de uso diferentes, conforme já
mencionado, mas para o capitalista o que importa é abstrair mais dinheiro em forma
capital. Por isso, o valor de uso no capitalismo maduro é um valor de uso fetichizado.
Essa relação social se vale única e exclusivamente da troca de mercadorias aqui mercadoria dinheiro como forma universal. Portanto, o capital é dinheiro e é
mercadoria, visto que ora aparece na forma dinheiro, ora na forma mercadoria. Ou,
melhor dizendo, capital é o movimento de valorização do valor, pois “o valor
originalmente adiantado não se limita, assim, a conservar-se na circulação, mas nela
modifica sua grandeza de valor, acrescenta a essa grandeza um mais-valor ou se
valoriza. E esse movimento o transforma em capital” (MARX, 2017, p. 227).
Nesse sentido, a compra da força de trabalho constitui um elemento central
na transformação do dinheiro em capital, visto que seu próprio valor de uso tem
como característica ser fonte de valor, e seu consumo, por meio da objetivação do
trabalho, a criação de valor (MARX, 2017, p. 242). Assim, os valores de uso são
produzidos porque são suportes de valor de troca, cujo valor é “maior do que a soma
do valor de todas mercadorias requeridas para sua produção, os meios de produção
e força de trabalho”, para além do dinheiro inicialmente investido no processo.
Ao afirmarmos que o trabalho útil/concreto é criador de valor, portanto que o
tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de mercadorias é que
define o valor das mercadorias, como então é medido o valor da mercadoria força de
trabalho para que o capitalista possa se apropriar de um tempo excedente da força
de trabalho?
Partindo do pressuposto de que o capital é o movimento de valorização do
valor, esse movimento irá girar em torno de três elementos básicos, sobre os quais
iremos discorrer em todo este trabalho: a acumulação, a centralização e a
expropriação.
Portanto, se esses são os maiores interesses capitalistas, o preço do salário
só poderia ser determinado pela subordinação desses interesses. É importante para

19

Visto que, conforme apontamos no tópico anterior, na fase do capitalismo monopolista o valor de
uso está presente nas mercadorias de maneira fetichizada.
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o capital que o trabalhador tenha o mínimo de condições físicas e mentais para que
se possa explorar sua força de trabalho. É necessário que o trabalhador reponha
sua força de trabalho mantendo um certo padrão de vida, que pode variar de acordo
com cada cultura em cada região do mundo. Então, o salário pago ao trabalho
deverá permitir que se atendam as necessidades imediatas de subsistência e
necessidades de reprodução da vida, como se alimentar, habitar, dormir etc. Podese afirmar, portanto, que o tempo necessário à produção dos meios de subsistência
é que vai definir o valor da mercadoria força de trabalho (MARX, 2017).
Nesse ponto específico, merece destaque importante um tema que não
possui centralidade na obra marxiana: o trabalho na esfera reprodutiva, ou o trabalho
doméstico, que, devido a uma divisão sexual do trabalho20, foi atribuído às
mulheres21. Segundo Iasi (2011), o que produz e transfere valor à força de trabalho
não são as coisas - mercadorias - como alimentos, casa etc, e sim o trabalho
doméstico.
Nesse sentido, a escritora estadunidense Silvia Federici (2017) traz uma
grande contribuição em sua obra “Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação
primitiva”, que conta que o trabalho doméstico não remunerado das mulheres
brancas também cumpriu função essencial nesse processo de reprodução do
capital, pois eram elas que proporcionavam as condições de meio de subsistência,
como o cuidado da casa, da alimentação, educação dos filhos, reprodução da vida e,
sobretudo, eram as responsáveis pela produção e reprodução da mercadoria mais
essencial ao sistema capitalista: a força de trabalho. Isso definiu a forma como o
corpo da mulher e seu trabalho foram apropriados pela ordem capitalista para que se
fizesse cumprir o papel da produção e reprodução da prole, que se constituirá
futuramente como proletariado (FEDERICI, 2017).
20

Para saber mais ver Hirata (2010) https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/2557/1661 e Saffioti
(1986) “A Mulher na Sociedade de Classes: mito e realidade.
21
Ressalta-se que aqui estamos relacionando especialmente as mulheres brancas, que o período da
industrialização expulsa da esfera produtiva para a reprodutiva, colocando-as em posições inferiores,
mas diferentes das de mulheres negras, que, devido às condições de escravidão, cumpriam outra
função social no sistema capitalista. “(...) as mulheres brancas passaram a ser vistas como habitantes
de uma esfera totalmente separada do mundo do trabalho produtivo. A clivagem entre economia
doméstica e economia pública, provocada pelo capitalismo industrial, instituiu a inferioridade das
mulheres com mais força do que nunca. Na propaganda vigente, ‘mulher’ se tornou sinônimo de ‘mãe’
e “dona de casa”, termos que carregavam a marca fatal da inferioridade. Mas, entre as mulheres
negras escravas, esse vocabulário não se fazia presente. Os arranjos econômicos da escravidão
contradiziam os papéis sexuais hierárquicos incorporados na nova ideologia” (DAVIS, 2016, p. 24-25).
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Desse modo, o trabalho doméstico, que, pela divisão social e sexual do
trabalho, foi atribuído às mulheres, constituiu o pilar que possibilitou a exploração
dos trabalhadores assalariados, considerando que a esfera da reprodução é a fonte
de criação de valor e exploração, pois é a partir dela que se criam as condições de
trabalho capazes de produzir o mais-valor. Conforme destaca Iasi (2011, p. 130), “o
capitalista necessita da força de trabalho reposta e mantida, o trabalho que repõe e
que gera essa parte do valor que ele compra mensalmente é o trabalho doméstico”.
Portanto, o meio de subsistência do trabalhador só interessa ao capitalista
para que seja reposta sua força de trabalho, para que, no outro dia, ele tenha
condições de vendê-la novamente, ao passo em que o capitalista poderá pagar um
valor médio pela reprodução de vida do trabalhador, de acordo com padrões
oferecidos em cada regionalidade. Contudo, se, para garantir os meios de
subsistência de um dia do trabalhador, for necessária meia jornada de trabalho
diária, ainda assim ele irá trabalhar uma jornada inteira, pois “o valor da força de
trabalho e sua valorização no processo de trabalho são, portanto, duas grandezas
distintas. E é essa diferença de valor que o capitalista tem em vista quando compra
a força de trabalho (MARX, 2017, p. 270).
Consequentemente, com mais tempo de trabalho excedente não pago ao
trabalhador que será convertido na produção de mais mercadorias, o capitalista irá
tirar mais valor do que inicialmente investido ou adiantado nesse processo,
convertendo o dinheiro em capital sem que tenha ocorrido qualquer violação das leis
de troca de mercadorias, transformando dinheiro em mercadorias e incorporando a
força viva do trabalho (MARX, 2017).
Nesse sentido, o trabalho socialmente necessário é medido pelo tempo
despendido para produzir determinada mercadoria e, ao mesmo tempo, impondo ao
trabalhador a venda de sua força de trabalho como mercadoria para obedecer às
necessidades de valorização do valor, sobre o comando do capitalista. Conforme já
observamos, o tempo socialmente necessário para a produção de mercadorias
depende de determinadas condições, como por exemplo os meios de produção mais
ou menos desenvolvidos, a destreza do trabalhador ou as condições ambientais.
Conforme destaca Marx, “a força de trabalho tem de funcionar sob condições
normais” (MARX, 2017, p. 272).
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Todavia, conforme apontamos, o capital está sempre em busca do valor, ou,
melhor dizendo, do mais-valor. Seu movimento de valorização tende a atingir níveis
ainda mais profundos, criando e recriando métodos cada vez mais complexos para
se reproduzir enquanto processo de produção capitalista e garantir as condições
para a acumulação, expropriação e centralização.
Conforme já apontamos, uma dessas maneiras é a indiferenciação entre
trabalhos mais complexos e trabalho simples, pois o que conta mesmo é o tempo
socialmente necessário, independente de qual trabalho é realizado. Por isso, “o
trabalho superior tem sempre de ser reduzido ao trabalho social médio” (MARX,
2017, p. 275).
Além disso, outros diversos fatores vão participar de diferentes formas na
constituição do valor das mercadorias, e isso se dará no processo de trabalho. Um
desses fatores está relacionado aos valores dos meios de produção que fazem a
mediação do trabalho e conservam seu valor na mercadoria. Por exemplo, no
processo de trabalho, o trabalhador irá utilizar a matéria-prima e os meios de
trabalho (maquinaria, ferramentas de trabalho etc.). Todos esses elementos são
produtos de um trabalho passado. Desse modo, um trabalho, ao incorporar o “tempo
de trabalho necessário” da mercadoria anterior que servirá para a produção de uma
nova mercadoria - portanto, de um novo valor de uso - , carrega com ele o valor de
uso da mercadoria anterior que foi útil para a produção de uma nova mercadoria.
Marx vai chamar esse processo de “consumo produtivo”. Conforme aponta Harvey:
(...) Todos esses valores passados acumulados são trazidos para um novo
processo de produção, na forma de trabalho morto que o trabalho vivo
reanima. Assim, o trabalhador preserva os valores já incorporados nas
matérias-primas, nos produtos parcialmente manufaturados, nas máquinas
etc., e faz isso utilizando-os (no consumo produtivo). Marx dá grande ênfase
ao fato de que o trabalhador faz esse favor ao capitalista gratuitamente
(HARVEY, 2013, p. 129).

Podemos dizer, portanto, que isso se realiza pelo contato com três elementos
necessários: o trabalho humano (concreto e abstrato), o valor de uso primário (ou
matéria-prima) e os meios de trabalho (maquinário, ferramentas de trabalho).
Portanto, ao se conservarem um valor de uso do trabalho passado e a criação de um
novo valor de uso, ocorre uma dualidade (MARX, 2017, p. 278).
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Nesse sentido, há duas maneiras de valorizar a mercadoria: pela força de
trabalho empregada nela, conservando valor anterior e criando um valor novo; e pelo
meio de trabalho, que transfere valor à mercadoria na medida em que perde valor ao
ser utilizado no processo de produção. Todavia, conforme já apontamos, o que cria
valor em uma mercadoria é a força viva de trabalho incorporada nela. Portanto, um
maquinário utilizado como meio de produção pode entrar de maneira quantitativa
inteiramente no processo de trabalho, mas entra apenas parcialmente no processo
de valorização, ao transferir valor às novas mercadorias - um novo valor de uso.
Ressalta-se que essa valorização decorre do trabalho humano, embora não se
apresente no imediatamente posto:
(...) O trabalhador não pode adicionar novo trabalho, criar novo valor, se
conservar valores antigos, pois ele tem sempre de adicionar trabalho numa
forma útil determinada, e não tem como adicioná-lo numa forma útil sem
transformar os produtos em meios de produção de um novo produto e,
desse modo, transferir ao novo produto o valor desses meios de produção .
A capacidade de conservar valor ao mesmo tempo que adiciona valor é um
dom natural da força de trabalho em ação, do trabalho vivo, um dom que
não custa nada ao trabalhador, mas é muito rentável para o capitalista, na
medida em que conserva o valor existente do capital (MARX, 2017, p. 284).

Marx vai chamar de “capital constante” a parte do capital que se converte em
meios de produção referentes às matérias-primas, ou seja, meios para executar o
trabalho, como maquinário, ferramentas etc. Nesse sentido, refere-se ao “trabalho
passado já incorporado nas mercadorias utilizadas como meio de produção num
processo de trabalho presente” (HARVEY, 2013, p. 128). Não altera sua grandeza
de valor, pois “ela jamais cede um valor maior do que o que ela possui
independentemente dele” (MARX, 2017, p. 284). Já “capital variável” corresponde ao
valor da força de trabalho. Essa sim altera seu valor no processo de produção e
produz um excedente - o mais-valor, que em parte é convertido para o pagamento
do salário do trabalhador para garantir sua reprodução social22.
O trabalho humano transfere à mercadoria o valor dos meios de produção e
nele o conserva por ser também produto do trabalho humano passado. Nesse
sentido,
22

pode-se

afirmar

que

“os trabalhadores também

adicionam

valor

Considerando que o valor da força de trabalho pode variar de acordo com determinado padrão de
vida e até mesmo pela luta de classes, como também o tempo socialmente necessário para a
produção de determinada mercadoria dependerá de certas condições (HARVEY 2013, p. 125).
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incorporando tempo de trabalho necessário nos produtos” (HARVEY, 2013, p. 130).
Portanto, em uma jornada de trabalho de tempo excedente não pago ao trabalhador,
não é apenas seu próprio valor que é reproduzido, como também um valor
excedente, e “esse mais-valor constitui o excedente do valor do produto sobre o
valor dos elementos formadores do produto, isto é, dos meios de produção e da
força de trabalho” (MARX, 2017, p. 286).
O mais-valor é, portanto, o acréscimo de capital adiantado pelo capitalista
gerado no processo de produção. Ele representa o excedente do valor da
mercadoria sobre a soma de valor de seus elementos de produção, que são os
meios de produção e força de trabalho - ou seja, o capital constante e o capital
variável23.
Contudo, o que se apresenta no imediatamente posto, principalmente nos
discursos dos economistas clássicos, não se refere à taxa de exploração, que
representa o trabalho excedente dividido pelo trabalho necessário, ou seja, quantas
horas o trabalhador trabalha de graça para capitalista para cada hora que paga seu
salário, mas sim à taxa de lucro, que é apenas uma parte do trabalho não pago ao
trabalhador apropriado pelo capitalista24. Conforme aponta Harvey, “uma taxa de
lucro baixa pode acompanhar uma alta taxa de exploração” (2013, p. 131). Dessa
forma, o sistema capitalista subordina os capitalistas ao seu próprio modo de
funcionamento, pois, movidos pela concorrência, eles serão guiados pela taxa de
lucro.
Assim, cada componente do capital originário - desembolsado inicialmente
pelo capitalista - cumpre um papel na formação do valor da mercadoria e na
valorização do capital, uma vez que passa da forma dinheiro à forma capital em seu
23

Neste ponto merece destaque a distinção entre o trabalho que cria valor nas mercadorias e a força
de trabalho como mercadoria. Harvey refere que “o mais-valor resulta da diferença entre o valor que o
trabalho incorpora nas mercadorias numa jornada de trabalho e o valor que o trabalhador recebe por
entregar ao capitalista a força de trabalho como uma mercadoria” (HARVEY, 2013, p. 125).
24
Lucro é parte do mais-valor gerado no processo de produção pela exploração da força de trabalho.
Portanto, o lucro não representa o mais-valor total, mas uma parte dele que é utilizada para o
investimento em capital constante e capital variável. Marx refere que existem tipos de lucro: o lucro
industrial, que gera valor pelo processo de produção por meio da exploração da força de trabalho; o
lucro comercial, que representa a apropriação de parte do mais-valor do ramo industrial, ou seja, o
lucro do comerciante ocorre pelo preço maior na venda, que captura uma parte do mais-valor do
capitalista industrial; e o lucro financeiro, que representa os juros na forma de lucro, onde também
ocorre a apropriação de parte do mais-valor do lucro industrial. Por isso, lucro e mais-valor são coisas
diferentes, sendo que o mais-valor somente é gerado pelo trabalho humano (MARX, livro III, 2017b).
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processo de valorização por meio do trabalho assalariado assentado na exploração,
que não pode ser vista no imediatamente posto, pois as relações sociais são
fetichizadas, reproduzindo outras relações sociais controladas pelo capital em suas
diversas formas.

1.3. As drogas enquanto mercadorias subordinadas aos interesses capitalistas

Para melhor compreensão da droga enquanto mercadoria, partimos de seu
processo de circulação, uma vez que o que diferencia o dinheiro do capital é
justamente o movimento de circulação (MARX, 2017).
Na circulação simples, onde o processo começa com a venda e termina com
a compra (M-D-M), as drogas chamadas de especiarias (como o chá, o café, o
açúcar, o álcool, etc.) eram trocadas por meio de escambos - trocas de equivalentes
- ou até mesmo por meio de uma troca desigual, que consiste em comprar mais
barato para vender mais caro (MARX, 2017). Mas, essencialmente, as drogas eram
trocadas pelo seu valor de uso, apesar da intenção de extrair lucro por meio da
produção de excedente e a expansão do comércio.
Elas foram os principais produtos de troca na era mercantilista, sobretudo uns
dos mais importantes para a acumulação primitiva do capital, pois sustentaram as
bases da expansão de produtos no mundo todo, incentivando as grandes
navegações (CARNEIRO, 2018).
O açúcar, por exemplo, fazia parte do chamado comércio triangular, que
ocorria no Atlântico Norte e Sul, onde eram realizadas trocas de negros africanos
escravizados por melaço, que depois seria destilado. Muitas dessas pessoas eram
trazidas ao Brasil para plantar cana, a fim de baratear o preço do açúcar e produzir
aguardente. Nesse sentido, o que antes era um produto de luxo com uso restrito
torna-se, a partir da expansão colonial, uma commodity, configurando-se como um
dos principais produtos de troca nesse período (CARNEIRO, 2018, p. 359, 367).
A venda do açúcar representava um mercado muito lucrativo, principalmente
porque sua produção se dava pelo trabalho escravo nos engenhos de cana. Nesse
sentido, as drogas ocuparam papel fundamental no domínio das colônias, que
ofereceram condições para a concretização do capital mercantil. Por meio desse
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domínio motivado pelos interesses do mercado em expansão é que a exploração
das colônias vai se assentar, tanto na expropriação da matéria-prima como também
no trabalho escravo, criando condições para o enriquecimento da burguesia
mercantil, que, ao mesmo tempo, também cumpria o papel na reprodução
dedeterminadas ideologias e valoresem relação ao uso de certas substâncias, de
forma que algumas foram se constituindo como centrais na vida social e cultural, a
fim de atender a determinados interesses mercantilistas (CARNEIRO, 2018).
Importante ressaltar que a dominação das colônias ocorreu de maneira
violenta, destruindo formas de organização milenares. Escravizou povos, promoveu
genocídios e diversas outras violências a fim de constituir o “mundo moderno”,
conforme destaca Carlos Vieira (2018):
(...) A colonização moderna sob o capital mercantil cumpriu esse desígnio:
destruiu velhas formas de vida cristalizadas em civilizações milenares,
tragando-as para o mundo da produção de mercadorias; produziu uma
concentração de riqueza na forma monetária nas mãos de uma burguesia
mercantil; expandiu a força o mercado mundial, produzindo sinergias
decisivas para o desenvolvimento da manufatura e posteriormente da
maquinaria; deu substrato material para o estado moderno (VIEIRA C.,
2018, p. 76).

Pode-se destacar que os processos fundamentais para a acumulação
primitiva do capital foram estruturados no extermínio dos povos originários, no
trabalho compulsório, na expropriação de terras, na escravização dos negros
africanos - que também constituía um negócio do capital mercantil por meio do
tráfico de escravos - e nos diversos outros tipos de violência25.
É dentro desse contexto que as drogas, que antes tinham outra relação social
com os seres humanos, passam a ser uns dos principais produtos e, depois,
principais mercadorias nesse processo de formação do capitalismo - carregando até
hoje elementos desse passado colonial26 - a fim de baratear os “produtos de luxo”
por meio da expansão do comércio dessas substâncias. Além disso, conforme

25

Importante mencionar também que todas essas violações não ocorreram de forma pacífica, sendo
que diversos povos ao longo da história também organizaram frentes de resistência (FEDERICI,
2017).
26
A produção de drogas ilegais na contemporaneidade ocorre principalmente nos países da América
Latina, portanto de capitalismo dependente, devido às condições propícias para a produção em
menor custo.
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aponta Federici, também constituíram-se as sementes de um novo modo de
exploração e divisão do trabalho, que irá compor futuramente o sistema fabril:
O certo é que a história do chá, do açúcar, do rum, do tabaco e do algodão
é muito mais importante para o surgimento do sistema fabril do que
podemos deduzir da contribuição de que essas mercadorias tiveram
enquanto matérias-primas ou meio de troca no tráfico de escravos. Isso
porque o que viajava com estas “exportações” não era apenas o sangue dos
escravos, mas também as sementes de uma nova ciência da exploração e
de uma nova divisão da classe trabalhadora, pela qual o trabalho
assalariado, mais que oferecer uma alternativa ao trabalho escravo, foi
transformando em dependente da escravidão, enquanto mecanismo para
ampliar a parte não remunerada do dia de trabalho assalariado - da mesma
maneira que o trabalho feminino não remunerado (FEDERICI, 2017, p. 209)

Carneiro (2018) ainda refere que as drogas não só eram importantes para o
mercantilismo pela sua expansão comercial, como também, posteriormente, eram
produtos de interesse dos estados, pois governos vão lucrar enormemente com a
taxação de determinadas substâncias. Baseado no autor David Courtwrigth (2001),
Carneiro menciona que, com a expansão do uso dessas substâncias, ocorreu a
“revolução psicoativa”, do século XVII ao XIX, e, depois, uma “contra-revolução
psicoativa”, entre os séculos XIX e XX (COURTWRIGHT, 2001 apud CARNEIRO,
2018). Essas revoluções “marcaram distintas atitudes diante da expansão global das
drogas excitantes, sedativas e das bebidas alcoólicas destiladas” (CARNEIRO,
2018, p. 362).
Portanto, a revolução psicoativa terá sua “primeira onda expansiva” no
período colonial, o que fez com que também outras drogas, como o café, o chá, o
álcool destilado e o chocolate pudessem se transformar e estabelecer hábitos da
população em geral, tornando-se necessidades humanas27, ao ponto de algumas se
transformarem em commodities globais. No entanto, mais tarde, o uso de algumas
substâncias será restringido e marcado por taxações do governo, ocupando um dos
lugares principais da base fiscal (CARNEIRO, 2018, p. 359).
Nesse sentido, não só a comercialização das drogas atendia ao interesse
burguês, como sua taxação fiscal também consistia em interesses dos estados, que
27

Nesse aspecto, é importante ressaltar que, nesse período, substâncias como o café, o chá e o
açúcar eram essenciais para dar conta das condições de vida dos trabalhadores devido aos seus
efeitos estimulantes, para que assim pudessem atender às demandas de produtividade, o que
posteriormente vai se intensificar mais ainda no período da revolução industrial (CARNEIRO, 2018).
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elevaram suas riquezas lucrando tanto sobre as drogas produzidas nas Américas e
na Ásia, quanto sobre a exportação de bebidas europeias para as colônias. Portanto,
o vício era estimulado pelos governos, que também se tornaram “viciados nas taxas
sobre o vício” (CARNEIRO, 2018, p. 368).
Conforme já mencionamos, o dinheiro é a primeira forma de manifestação do
capital (MARX, 2017), e as trocas de um produto com outro formataram o chão de
onde surge o dinheiro como valor universal. Foi esse processo de desenvolvimento
de acumulação primitiva que levou às formas mais complexas de circulação de
mercadorias.
Com a revolução industrial, marcada pela fase do “capital industrial”,
conforme apontado por Marx, a circulação de mercadorias sofre uma fundamental
mudança em seu processo. Agora, a circulação de dinheiro como capital (D-M-D),
conforme mencionamos, carrega um valor com acréscimo - o mais-valor. Ou seja, já
não é apenas lucro extraído no processo da circulação, mas a extração de maisvalor criado no processo da produção por meio da compra da força de trabalho como
mercadoria(MARX, 2017). Já não é mais o escravo ou o servo a serviço de seu
senhor28, mas o trabalhador que irá “livremente” ao mercado vender sua força de
trabalho por um tempo determinado e em troca receberá o pagamento - seu salário representado pelo dinheiro. Contudo, essa aparência de liberdade não é uma
liberdade real, conforme destaca Engels:
(...) O operário moderno parece ser livre, uma vez que não é vendido de
maneira definitiva, mas pouco a pouco, diariamente, semanalmente,
anualmente - e não é vendido por um proprietário a outro, mas vende-se ele
mesmo, porque não é escravo de um indivíduo, é escravo de toda a classe
proprietária. No fundo, para o operário, as coisas não mudaram; se essa
aparência de liberdade, por um lado, oferece-lhe certa liberdade real, por
outro lhe traz a desvantagem de ninguém garantir a sobrevivência, de poder
ser despedido pelo patrão a qualquer momento e ser condenado à morte
pela fome a partir do instante em que à burguesia não interesse mantê-lo
vivo (ENGELS, 2010, p. 121 grifos do autor).

28

O período de servidão se refere à era do feudalismo, em que os camponeses tinham uma relação
de servidão com senhor feudal. Contudo, isso ocorreu apenas em parte da Europa, pois não existia
um grande império que tinha total controle, e sim vários feudos. Apesar do trabalho compulsório ser a
marca desse período, ainda não se caracterizava pela exploração do trabalho nos moldes
capitalistas, cuja característica é a sociedade tributária.
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O que importa ao capitalista é como adquirir mais dinheiro na forma capital
por meio da exploração da mão-de-obra, pela compra da mercadoria força de
trabalho, com baixo investimento em capital variável. Portanto, os trabalhadores
precisam estar inteiramente e até estritamente dispostos ao trabalho, contradizendo
a ideologia de que os trabalhadores vão “livremente” ao mercado vender um
determinado tempo de sua força de trabalho, já que ele exercerá apenas sua
atividade laborativa no espaço produtivo, sendo que suas energias deveriam ser
limitadas a essa tarefa.
O produto do trabalho, a mercadoria - a coisa -, torna-se alheio e estranho
ao trabalhador e somente terá caráter social na relação de troca, assim como
também o processo de trabalho é alienado dele, uma vez que ele não possui
controle de seu tempo nem da mercadoria produzida, submetendo-se à propriedade
privada. Como é o tempo não pago ao trabalhador que irá produzir o mais-valor, o
capitalista precisa garantir que, no processo de produção, o trabalhador não
“desperdice” nem um pouco de seu tempo de trabalho, exercendo controle sobre ele.
Além disso, na era industrial, os trabalhadores eram submetidos a intensas
jornadas de trabalho para que pudessem gerar o máximo de tempo excedente trabalho não pago -, permitindo alcançar altos níveis de exploração do trabalho e
geração mais-valor, tornando-se o trabalhador cada vez menos livre nas diversas
outras atividades humanas. Conforme destaca Antunes (2006), o trabalhador se
sentirá livre apenas em suas funções animalescas, que são as atividades que lhe
permitem se reproduzir enquanto classe trabalhadora, ou seja, alimentar-se, dormir,
morar, reproduzir etc. No entanto, as funções mais humanas lhe são negadas,
submetendo-o às necessidades do capital.
Nesse sentido, Engels29, ao analisar as condições dos trabalhadores na
Inglaterra no período da Revolução Industrial, nos oferece alguns elementos
importantes de análise. Ele associa o uso abusivo do álcool a cultura e costumes,
bem como às condições precárias de subsistência dos imigrantes irlandeses que vão
à Inglaterra em busca de trabalho. Esses trabalhadores viviam em condições ainda
piores em seu país de origem e, ao chegarem à Inglaterra, aceitavam todo e

Em sua obra “A situação da classe trabalhadora na Inglaterra” (2010).
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qualquer tipo de emprego, o que gerava grande concorrência entre os trabalhadores
e, consequentemente, reduzia os salários em geral.
Um pobre diabo como esse deve experimentar pelo menos um prazer
qualquer; a sociedade o excluiu de todos, exceto um - o de ir beber
aguardente à taberna. Para o irlandês, a aguardente é a única coisa que
torna a vida digna a ser vivida; a aguardente e, claro, seu temperamento
desleixado e jovial; eis por que se entrega à bebida até a mais completa
embriaguez. Tudo, no irlandês, favorece o alcoolismo: seu caráter
meridional, frívolo, sua grosseria, que o situa quase ao nível de um
selvagem, seu desprezo pelos prazeres mais elevados, que não sabe
apreciar em função de sua rudeza, a falta de higiene e miséria. A tentação é
muito forte, ele não resiste e bebe todo dinheiro que ganha (ENGELS, 2010,
p. 133-134 grifos do autor).

O pensamento de Engels nos parece à primeira vista como julgamento moral.
Contudo, depois ele acrescenta: “como poderia ser diferente? Como pode a
sociedade - que o relega a uma situação em que se tornará alcoólatra quase por
necessidade, deixa-o embrutecer-se e não se preocupa com ele - acusá-lo quando,
de fato, se torna um bêbado?” (p. 134 grifos do autor). Nesse sentido, Engels analisa
em vários momentos da obra o uso abusivo do álcool como consequência da própria
condição de exploração do proletariado, não reduzindo esse uso a uma escolha
moral e individual, mas fazendo sua análise pelas próprias condições objetivas e
subjetivas a que o trabalhador era submetido.
Ele descreve algumas justificativas para o uso abusivo do álcool. Primeiro,
porque o uso do álcool e o sexo eram as únicas maneiras de o trabalhador sentir
prazer. E note-se que tanto o sexo quanto o uso do álcool configuram-se em uma
relação com seu próprio corpo, já que o trabalho útil/concreto já não poderia mais
dar-se como uma relação de prazer ao vender sua força de trabalho, uma vez que
não há nenhum prazer em exteriorizar-se do objeto, uma mercadoria estranha a ele,
sobre cuja produção e produto não possui nenhum controle. Segundo, porque o
trabalhador só teria contato com outros trabalhadores para além do espaço produtivo
nas tabernas30. E terceiro, porque existia uma necessidade factual e vital uma vez
que, devido à má alimentação e às condições precárias de higiene e saúde, não só o
uso do álcool se fazia necessário para “despistar” as condições físicas, mas também

30

Tabernas eram locais onde os trabalhadores se encontravam beber, não à toa, depois foram
espaços de articulação política do movimento dos trabalhadores (CARNEIRO, 2018).

53

o uso de outras drogas, tanto que Engels também menciona a hipocondria presente
no comportamento dos proletários (ENGELS, 2010) .
De acordo com Beauchesne (2015), com o desenvolvimento da química e da
farmacologia nesse período, as companhias farmacêuticas passaram a dominar o
comércio de opiáceos31, difundindo o uso dos analgésicos sem nenhuma restrição,
tornando-se também seu uso frequente pelos trabalhadores industriais acometidos
de diversas doenças devido à falta de saneamento básico e de acesso aos cuidados
de saúde. Engels (2010) aponta que o uso dos medicamentos era estimulado e que
eles eram tidos como “remédios milagrosos”, recomendados para prisão de ventre,
febre, anemia etc., como também eram administrados em crianças recém-nascidas,
o que poderia ter levado à morte de muitas delas. Beauchesne (2015) também
destaca que o ópio era utilizado para reduzir a fome dos trabalhadores em situação
de miséria, e que todos esses fatores levaram ao enriquecendo a indústria
farmacêutica.
Por isso, para Engels, o uso abusivo de álcool, assim como de diversas
outras drogas, consistia em um fenômeno do próprio modo de produção capitalista,
cujas relações que se estabelecem são relações reificadas, indo além de uma
escolha individual:
(...) o alcoolismo deixa de ser um vício de responsabilidade individual; tornase um fenômeno, uma consequência necessária e inelutável de
determinadas circunstâncias que agem sobre o sujeito que - pelo menos no
que diz respeito a elas - não possui vontade própria, que se tornou - diante
delas - um objeto; aqui, a responsabilidade cabe aos que fizeram o
trabalhador um simples objeto. Assim como é inevitável que um grande
número de operários se torne alcoólatra, também é inevitável que o
alcoolismo provoque os efeitos destrutivos sobre os corpos e os espíritos de
suas vítimas, agravando todas as predisposições às doenças derivadas das
condições gerais de vida dos operários e favorecendo ao máximo as
enfermidades pulmonares e abdominais, sem esquecer a eclosão e
propagação do tifo (ENGELS, 2010, p. 142-143).

Engels também chegou a escrever um breve texto sobre “Ópio, álcool e
Revolução” em 1876, onde refere que o Estado prussiano foi salvo por sua produção
de aguardente de má qualidade, que continha altas concentrações de “óleo

31

Drogas processadas derivadas do ópio, como a morfina e a heroína (BEAUCHESNE, 2015).
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empireumático32”, que ele vai chamar de “schnaps prussiano”, causando altos níveis
de embriaguez e provocando conflitos por vezes mortais entre os trabalhadores,
levando-os até mesmo às prisões. Para ele, o alcoolismo poderia ter enfraquecido a
luta revolucionária dos trabalhadores:
Podemos perguntar se o embrutecimento dos operários, especialmente na
Alemanha setentrional, e a sua tão passiva reação aos acontecimentos
revolucionários de 1830 não teriam sido devidos em grande parte à vaga de
alcoolismo que por essa altura os tinha atingido. Só houve rebeliões sérias e
eficazes nas regiões vinícolas ou nos estados mais ou menos protegidos
pelo sistema alfandegário do flagelo alcoólico prussiano (ENGELS, 2016, p.
184-185).

Diante de toda essa situação a que a classe trabalhadora foi submetida, o uso
abusivo de álcool e de outros psicoativos passou a ser visto como um “problema de
saúde” a partir do momento em que passou a afetar o processo de produção
industrial. Nesse sentido, Beauchesne (2015) também afirma que ocorre uma
mudança na percepção do uso de drogas como um problema a partir do momento
em que esse uso se estende à classe trabalhadora33. Refere ainda que, nesse
mesmo período, o governo - com o auxílio dos médicos - exerceu o controle de uso
de diversas drogas, propagando o discurso de que as energias dos trabalhadores
deveriam ser resguardadas ao trabalho produtivo. Portanto, tanto o uso de drogas
como as atividades sexuais deveriam ser controlados para que pudessem preservar
a saúde e valorizar o trabalho. Foi por meio de um discurso com viés moralista que
os médicos, assim como as lideranças religiosas, constituíram-se como uma
“autoridade popular” para “controlar as classes pobres e manter a autoridade
política” (BEAUCHESNE, 2015, p. 92).
Desse modo, o uso de substâncias psicoativas, se por um lado era essencial
para colocar em funcionamento as engrenagens do modo de produção capitalista
industrial, por outro poderia se voltar contra o próprio modo de produção, visto que o
uso abusivo de álcool poderia atrapalhar o desenvolvimento produtivo, conforme
aponta Carneiro (2018). Contudo, é importante ressaltar um outro aspecto de
32

Um certo tipo de óleo queimado produzido no processo de destilação (MARX, 2016).
Inicialmente o consumo de certas substâncias era realizado pela burguesia, médicos, políticos,
escritores, artistas etc. Mas, com a expansão do comércio pela indústria, ocorre um ampliação do uso
de substâncias pela classe trabalhadora, ao qual as autoridades terão menos tolerância
(BEAUCHESNE, 2015).
33
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ameaça ao modo de produção capitalista naquele período: o tempo livre do
trabalhador. Nesse sentido, não era apenas o uso abusivo de determinada
substância em si que constituía uma ameaça ao modo de produção, uma vez que
que sua circulação e consumo também atendiam aos interesses da burguesia, mas
o fato de o trabalhador ter seu tempo livre para que pudesse realizar qualquer
atividade que lhe interessasse34. Portanto, o tempo livre, apesar de ser pouco,
representava uma ameaça aos interesses dominantes, pois poderia se constituir
também como espaço de organização política ou até mesmo o espaço onde o
trabalhador pudesse deixar de se sentir objetificado pelo trabalho estranhado.
Todavia, ir contra o “tempo livre” do trabalhador seria contradizer a ideologia
do próprio modo de produção capitalista em ascensão, onde o trabalhador
assalariado venderia apenas seu tempo de trabalho, disfarçando as condições do
trabalho compulsório (ANTUNES, 2006). Como as drogas estavam presentes,
sobretudo nesse tempo livre, elas foram utilizadas como “bode expiatório” para
atender aos interesses dominantes de controle da classe trabalhadora.
Carneiro (2018) destaca que, na obra “Americanismo e Fordismo” (1976),
Antonio Gramsci aponta como o proibicionismo e o puritanismo nos Estados Unidos
foram parte de uma política de industrialismo, onde o controle do consumo do álcool
e da vida sexual passou a ser instrumento de controle da classe trabalhadora, para
que ela pudesse estar focada única e exclusivamente no trabalho. Para Gramsci,
essas medidas foram essenciais para o Estado capitalista, inaugurando o
“disciplinamento da classe trabalhadora” por meio de uma campanha entre as
organizações religiosas e o Partido da Proibição (GRAMSCI, 1976 apud CARNEIRO,
2018).
Nesse sentido, o sexo e a droga foram os principais motivos para justificar o
controle da classe trabalhadora, assim como a monogamia era defendida para que
as atividades sexuais pudessem ser restritivas, interferindo diretamente na vida
íntima dos trabalhadores, e, nesse caso, não somente dos trabalhadores

34

Conforme já mencionamos, o espaço da indústria foi ocupado pelos homens, limitando-se às
mulheres o espaço doméstico, o da reprodução. As mulheres nesse período também eram
responsáveis pela produção de cerveja em suas residências; cerveja esta que seria consumida pelos
homens, tanto em seus espaços de sociabilidade como no próprio local de trabalho. Todavia, o
consumo dessas substâncias era exclusivamente masculino (CARNEIRO, 2018).
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assalariados - os homens - mas também na vida das mulheres que nesse período
ocupavam o espaço doméstico.
Federici também aponta essas mesmas práticas instituídas na Inglaterra e na
França em meados do século XVI, onde o Estado vai exercer um controle sobre o
corpo:
No entanto, as classes dominantes não limitavam sua violência à repressão
dos transgressores. Também apontavam para uma transformação radical da
pessoa, pensada para erradicar no proletariado qualquer comportamento
que não conduzisse à imposição de uma disciplina mais estrita ao trabalho.
As dimensões deste ataque podem ser vistas nas legislações sociais
introduzidas na Inglaterra e na França em meados do século XVI. Proibiramse jogos, em particular aqueles que, além de serem inúteis, debilitavam o
sentido de responsabilidade do indivíduo e a “ética do trabalho”. Fecharamse as tabernas e banhos públicos. Estabeleceram-se castigos para a nudez
e também para outras formas “improdutivas” de sexualidade e sociabilidade.
Era proibido beber, praguejar e insultar (FEDERICI, 2017, p. 246).

Importante ressaltar que não somente o álcool foi essencial para a classe
trabalhadora nesse período, tendo depois sofrido restrições, mas também o tabaco,
o café e o ópio (CARNEIRO, 2018).
Carneiro (2018) destaca que o café foi muito importante por suas
propriedades estimulantes, necessárias para manter o trabalhador ativo, e o ópio foi
uma substância essencial para aplacar as dores físicas que as intensas jornadas de
trabalho exigiam.
Os efeitos estimulantes das bebidas cafeinadas adoçadas e em geral
servidas quentes foi um impulso energético psicoativo para as demandas de
produtividade, atenção, resistência à fadiga e ao sono que se intensificaram
com a revolução industrial e com a conquista urbana da luz noturna artificial
conquistando um espaço social alternativo à taverna e uma forma de
partilha gregária de uma excitação sóbria (CARNEIRO, 2018, p. 371).

Carneiro (2018) ainda ressalta que as chamadas “casas de cafés” eram
espaços de convivência burguesa (mas que também foram frequentados por
pessoas da classe média e artesãos) destinados não apenas ao consumo de café,
constituindo-se também como espaços públicos urbanos de troca de informações,
onde se promoviam encontros de discussão política e literária, que se tornaram
assuntos no âmbito da esfera pública. Devido a isso, esses lugares começaram a
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ser identificados como subversivos à ordem 35, culpabilizando-se o café como a
substância da agitação política, o que levou à sua perseguição pelo governo da
Inglaterra nos anos 187036.
O ópio aparece na célebre frase de Marx: “a religião é o suspiro da criatura
atormentada, a alma de um mundo sem coração, da mesma forma que é o espírito
das situações desprovidas de espírito. É o ópio do povo” (MARX, 2010, p. 31), onde
ele relaciona a religião ao uso do ópio, que era frequente nesse período, levando à
reflexão sobre a maneira como ele compreendia o uso dessas substâncias. O ópio,
diferente das drogas estimulantes da era industrial, servia como alívio contra as
diversas dores no corpo, o que era necessário após longas jornadas de trabalho,
cumprindo um papel fundamental na Revolução Industrial37 (CARNEIRO, 2018).
Portanto, dialeticamente, as drogas eram são essenciais para atender
diversas necessidades humanas, mas não somente, pois na sociabilidade do capital,
as necessidades servem ao objetivo de realizar o valor às mercadorias. Com a
expansão do consumo no período colonial, o uso passou a ser subsumido pela
troca, a fim de atender interesses da acumulação primitiva do capital, uma vez que
depois as drogas vão se transformar em mercadorias necessárias para dar conta
das próprias condições do trabalho alienado/estranhado. Ao mesmo tempo, também
se transformaram - ao se transformarem em mercadorias - em produtos do trabalho
humano alienado/estranhado, estabelecendo, portanto, uma relação reificada entre
produto do trabalho e o trabalhador, tornando-se alvos do Estado e da burguesia
para justificar o controle e a repressão. Nesse caso, as drogas também ganham

35

Não somente as casas de café foram rotuladas de lugares subversivos. As chamadas tavernas,
lugares onde o proletariado se encontrava para articular-se politicamente, também eram regadas pelo
consumo de álcool. Os bares de gim e vinho também foram considerados lugares subversivos pelas
autoridades. Eventos como a Comuna de Paris e a Revolução de 1848 carregavam essa relação
entre a subversão e o uso de bebidas alcoólicas (CARNEIRO, 2018).
36
Destaca-se que nesse período as mulheres brancas ocupavam o espaço privado da vida doméstica,
portanto esses lugares eram frequentados exclusivamente pelo público masculino (CARNEIRO,
2018).
37
Nos séculos XIX e XX, com a chegada da indústria farmacêutica, ocorre uma drástica mudança no
mercado das drogas, ditada por esses monopólios. Vinham-se desenvolvendo novas derivações do
ópio, como a morfina e a heroína, mas ainda com poucas evidências de consequência do uso dessas
substâncias. Mesmo assim, companhias farmacêuticas como a Bayer difundiram heroína para o
mundo inteiro, provocando diversos casos de dependência. Contudo, a companhia chegou a impedir
a divulgação de estudos que pudessem constatar a possibilidade de dependência para resguardar
seus interesses financeiros (BEAUCHESNE, 2015).
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outra particularidade: o fenômeno do proibicionismo38, que irá se expressar como
mecanismo da burguesia para garantir a extração de lucros e exploração do trabalho
ainda mais acentuada pelo comércio ilegal.
Seria reducionista afirmar que o proibicionismo em relação às drogas se
apresentou apenas a partir do século XIX. Apesar da chamada “contra-revolução
psicoativa” (COURTWRIGHT, 2001 apud CARNEIRO, 2018) ter ocorrido nesse
período, é importante ressaltar que houve outros momentos na história em que o
proibicionismo relacionado a determinadas substâncias psicoativas obedeceu às
ordens da classe dominante. É evidente que ele ganha outras determinações e se
intensifica de forma sistematizada com o desenvolvimento do modo de produção
capitalista na era industrial, mas pode-se perceber um movimento proibicionista
também na Idade Média. Segundo Escohotado, na Inquisição o uso de certas
substâncias realizado por mulheres “bruxas” se tornou umas das justificativas para
puni-las com a morte (ESCOHOTADO, 2004, p. 49-51)39.
Vê-se, assim, que em diferentes momentos da história o uso de drogas foi
proibido. Carneiro (2018) aponta que, em sociedades pré-modernas, tanto na
Europa quanto em outros continentes, a proibição de determinadas drogas para
determinados grupos de pessoas era justificada por tabus religiosos e crenças
tradicionais, contexto em que a aristocracia e o sacerdotismo exerciam a regulação
do uso dos psicoativos. Depois, com a expansão colonial, percebeu-se que algumas
substâncias poderiam ser fonte de obtenção de lucro, popularizando-se assim o seu
uso, conforme já mencionamos. Todavia, ainda assim algumas substâncias sofreram
restrições no uso, como o café, o chá, o tabaco, o ópio e o álcool destilado, algumas
dessas até com justificativa médica (CARNEIRO, 2018, p. 68).
38

O proibicionismo ou ideologia proibicionista não entrará como centralidade de análise neste
trabalho, sendo necessária a dedicação de uma pesquisa exclusiva sobre essa questão devido a
suas variadas particularidades. Portanto, embora importante para a análise que segue este capítulo,
daremos apenas alguns apontamentos sobre o tema. Para saber mais ler “Drogas: a História do
Proibicionismo” (CARNEIRO, 2018), “Psicoativos (drogas) e Serviço Social: uma crítica ao
proibicionismo” (BRITES, 2017) e “Uma história das drogas e do seu proibicionismo transnacional:
relações Brasil-Estados Unidos e os organismos internacionais” (LIMA, 2009).
39
Federici também relaciona que as “curandeiras profissionais” utilizavam especiarias e substâncias
extraídas de ervas para a fabricação de remédios terapêuticos e, por isso, elas eram acusadas de
atividade de bruxaria. Com a chegada do Iluminismo, a ciência moderna substituiu o curandeirismo
pela medicina profissional (FEDERICI, 2017). Beauchesne (2015) aponta também que, na América, o
uso do álcool por mulheres (brancas) era proibido meramente por questões morais, e por isso elas
realizavam o uso do ópio puro.
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Um dos casos emblemáticos foi a proibição do uso do ópio na China- uma
medida puritana que também vai incluir outras restrições, como da prostituição e do
adultério. Isso porque, na época, o uso do ópio era realizado especialmente nos
“bordéis”, por tratar-se de uma droga que servia para controlar e prolongar o
desempenho sexual, mas não somente. O uso do ópio também tinha outras
utilidades, como propriedades tranquilizantes, combate à fadiga, à depressão e a
dores e até mesmo para diminuir o apetite, o que contribuiu para que seu uso fosse
realizado massivamente pela classe mais empobrecida (BEAUCHESNE, 2015)40.
Carneiro (2018) destaca que, com essa proibição, ocorre uma escassez da
droga na China, criando-se uma demanda que passa a ser suprida pelo mercado
clandestino, que nesse momento foi liderado pelos britânicos que haviam ocupado
algumas regiões da Índia. Com isso, a East India Company assumiu o grande
monopólio do ópio e realizava concessões de licença a mercados privados. Marx
também irá analisar esse fenômeno no jornal New York Daily Tribune, em 1858:
Por volta de 1789, a Companhia das Índias deixou de exportar diretamente
ópio para a China, tornando-se exclusivamente produtor. Organizou-se o
monopólio do ópio na Índia, e, enquanto se proibia hipocritamente aos
barcos da Companhia o exercício de tráfico de droga, fornecia-se uma
licença aos barcos privados de comércio, onde se continha uma cláusula
prevendo dura penalidade para o caso de transportarem ópio produzido por
outros (MARX, 2016, p. 112).

Por trás disso havia muitos interesses econômicos, primeiro porque os
países da Europa queriam ampliar seu mercado em expansão e as medidas
protecionistas da China impediam a livre negociação, e segundo porque a Europa
importava muito chá da China, comprometendo seus recursos. Nesse sentido, o ópio
exportado para a China foi a maneira de controlar e até mesmo reverter essa
balança comercial, como também impor interesses imperialistas à China
(CARNEIRO, 2018).
O comércio ilegal do ópio era altamente lucrativo, gerando até a conflitos de
competitividade entre os ocidentais. Mesmo com a dura proibição chinesa, tanto
para o comércio quanto para o consumo, a droga entrava no país por meio da
40

Marx (2016) descreve que, antes do ano de 1767, o ópio exportado da Índia para a China era
pouco, pois seu uso era, sobretudo medicinal. Nesse período, quem detinha o monopólio do comércio
do ópio com a China eram os portugueses, que buscavam a droga na Turquia.
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corrupção dos funcionários públicos, criando conflitos entre o governo chinês e o
governo britânico e desencadeando as duas “Guerras do Ópio” (CARNEIRO, 2018).
Sobre essas guerras, Marx considera:
À parte este resultado negativo, a primeira guerra do ópio tinha estimulado o
comércio desta droga, em prejuízo do comércio normal e legalmente
reconhecido. É lícito esperar que a segunda guerra do ópio tenha iguais
consequências, a menos que a Inglaterra, sob pressão geral do mundo
civilizado, seja obrigada a abandonar a cultura (droga) dormideira que impôs
à Índia, bem como a sua propagação na China pela violência (MARX, 2016,
p. 110).

Marx ainda reafirma que o contrabando do ópio na China constituiu o “pilar do
seu sistema financeiro”. Importante ressaltar que nesse período, conforme o próprio
Marx destaca, os lucros eram extraídos por meio do processo de comprar mais
barato e vender mais caro, com o governo participando diretamente das operações
ilegais dos comerciantes. Devido a essa ilegalidade, “uma caixa de ópio, que custa
no máximo 250 rúpias ao governo britânico, é vendida nos leilões de Calcutá por um
preço que vai de 1.210 a 1.600 rúpias” (MARX, 2016, p. 116).
Nesse sentido, a proibição atendia tanto aos interesses moralistas puritanos
como aos interesses econômicos imperialistas dos governos britânicos. Marx refere
que, se o governo chinês legalizasse o comércio do ópio e o cultivo da dormideira41,
“o Tesouro anglo-indiano abriria falência”, pois os governos britânicos na Índia
dependem do tráfico do ópio e da manutenção dos monopólios (MARX, 2016, p.
117).
Apesar desses relevantes acontecimentos a favor da proibição de
determinadas drogas, foi a partir do século XIX que o proibicionismo começou a se
consolidar de maneira sistematizada pela classe dominante por meio de leis e
tratados internacionais sob o protagonismo dos Estados Unidos, que já vinham
respondendo a pressões moralistas e puritanas de vários movimentos da época42,
influenciando, assim, vários países a também adotarem políticas de caráter
41

Chamada também de papoula, é a planta de onde se extrai o ópio; posteriormente, do ópio se extrai
a morfina e da morfina a heroína.
42
No início do século XIX, vários movimentos, como por exemplo o movimento da temperança e
outras organizações de caráter religioso, pregavam pela proibição do álcool, pautados em um
discurso médico e moral que se fez presente no século XIX. Alguns desses movimentos também
flertaram com a Ku Klux Klan, encorajando a violência e a “guerra às drogas” que era legitimada pela
chamada “Lei Seca” (CARNEIRO, 2018; BEAUCHESNE, 2015).
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repressivo. Como resultado desse esforço, encontra-se a atual coerência no
direcionamento das leis sobre drogas no mundo. Apesar das particularidades locais
possíveis de serem encontradas, a “guerra às drogas” constitui-se como uma
hegemonia43.
Nesse sentido, cabe considerar aqui que o proibicionismo se constitui como
um fenômeno do sistema capitalista. Portanto, faz-se necessário compreender a
maneira como funciona o processo de acumulação do capital, cujas leis obedecem
ao movimento de valorização do valor por meio da extração de mais-valor.

1.4. De volta às raízes da Lei Geral da Acumulação Capitalista

Primeiramente é importante afirmar que o sistema capitalista apresenta três
características centrais: a acumulação, a expropriação e a centralização. Posto isso,
analisaremos mais de perto de que maneira isso ocorre para então, posteriormente,
compreender o trabalho no mercado ilegal das drogas.
Conforme já apontamos, capital é o movimento de valorização do valor. Ele
possui leis próprias que buscam sua constante valorização por meio da
expropriação, da centralização e da acumulação. Para compreender como ocorre o
processo de acumulação de capital, é necessário considerar que o capital é
composto por duas dimensões: a primeira é a dimensão do valor (valor de uso) e a
segunda é a dimensão da matéria (massa ou quantidade) (MARX, 2017).
Em se tratando da dimensão útil do capital, ela é composta por outras duas
partes: o capital constante (a parte do capital que volta para a produção de
mercadorias, como, por exemplo, investimento nos meios de produção, tecnologia,
matéria-prima etc.) e o capital variável (a fração do capital obtida durante o processo
de acumulação que volta para a reprodução da força de trabalho, ou seja, o gasto
com o trabalhador - valor da força de trabalho). Marx vai chamar esse conjunto de
“composição de valor do capital”. Já no que se refere à matéria, Marx vai tratá-la
43

A assinatura de acordos internacionais como o de Xangai, ou o mais abrangente e restritivo
celebrado em Haia, na Holanda, em 1912, serviu de base ao governo estadunidense para propugnar
a urgência em adequar as leis domésticas dos EUA aos seus compromissos externos em matéria de
controle de drogas. Em decorrência da influência norte-americana, em 1960, por meio de encontros
patrocinados pela Organização das Nações Unidas, foi constituído um conjunto de regras com intuito
de punir quem consumisse, vendesse ou produzisse drogas (FIORE, 2012).
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como quantidade, ou seja, a massa dos meios de produção e a quantidade da força
viva do trabalho. Esse conjunto nomeia-se como “composição técnica do capital”
(MARX, 2017).
A composição de valor do capital e a composição técnica do capital possuem
uma relação dinâmica entre elas, onde “a composição do valor de capital, porquanto,
é determinada pela composição técnica do capital e reflete suas modificações”
(MARX 2017, p. 689). São essas variações entre uma composição e outra que
resultam em modificações na “composição orgânica do capital”, e essas variações
são regidas pela “lei geral da acumulação capitalista”.
Vejamos: conforme já mencionamos, parte do capital - do mais-valor obtido
no processo de produção - é revertida em investimento de capital constante, e outra
parte em capital variável, depois de vários ciclos desse processo, onde o capitalista
ao investir cada vez mais no processo de produção estará valorizando o valor
valorizado e obtendo um grande volume de mais-valor acumulado. Portanto,
realizando uma reprodução ampliada da acumulação de capital.
Contudo, para atingir uma escala ampliada de acumulação, o capital faz a
gestão dessa relação de tal maneira que a acumulação fique nos melhores níveis
possíveis. Nesse sentido, há momentos em que há uma redução do capital variável
(destinado à remuneração da força de trabalho) e crescimento dos investimentos de
capital constante (destinado aos meios de produção). Em outros momentos,
tensionado pela luta de classes, pode haver mais investimento em capital variável e
menos em capital constante. Conforme destaca Marx:
A escala da acumulação pode ser subitamente ampliada por uma mudança
na divisão do mais-valor ou do mais-produto em capital e renda, as
necessidades da acumulação do capital podem sobrepujar o crescimento da
força de trabalho ou do número de trabalhadores, e a demanda de
trabalhadores pode sobrepujar sua oferta, acarretando, com isso, o aumento
dos salários (MARX, 2017, p. 690)

Todavia, como vimos, quem transfere valor ao capital é a força de trabalho.
Desse modo, “o crescimento do capital implica o crescimento de seu componente
variável, ou seja, daquele componente que se converte em força de trabalho”
(MARX, 2017, p. 689). Marx refere que, se não houvesse uma alteração na
composição orgânica do capital, a demanda de trabalho e o capital variável
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cresceriam proporcionalmente ao capital, uma vez que, com o aumento de maisvalor e a abertura de novos mercados, haveria a necessidade de contratação de
mais trabalhadores, podendo chegar o momento em que “as necessidades da
acumulação começam a ultrapassar a oferta habitual de trabalho, ocasionando o
aumento dos salários” (MARX, 2017, p. 690). Com a reprodução em escala
ampliada, ocorre tanto o aumento ou centralização de mais capital aos capitalistas
quanto o aumento do número de proletários.” A acumulação do capital é, portanto,
multiplicação do proletariado” (MARX, 2017, p. 690)44.
Portanto, por mais que ocorra um maior investimento em capital variável,
decorrente da luta de classes, aumentando o valor do salário, esse aumento será
sempre derivado da acumulação do capital, logo, inferior ao valor produzido pela
classe trabalhadora, pois a produção de mercadorias irá sempre conter mais
trabalho do que foi pago ao trabalhador, uma vez que “a criação de mais-valor, ou
criação de excedente, é a lei absoluta desse modo de produção” (MARX, 2017, p.
695). Dessa maneira, “o aumento dos salários denota, no melhor dos casos, apenas
a diminuição quantitativa do trabalho não pago que o trabalhador tem de executar.
Tal diminuição jamais pode alcançar o ponto em que ameace o próprio sistema”
(MARX, 2017, p. 696).
Nesse sentido, Marx refere que a acumulação de capital tem um movimento
próprio que a legitima e permite sua reprodução em escala ampliada. Primeiro
porque o aumento do preço do trabalho só pode crescer na medida em que cresce a
acumulação de capital, mas, contraditoriamente, com o aumento do preço do salário,
ocorre um decréscimo na acumulação. Contudo, ainda que isso ocorra, o aumento
do salário nunca prejudica a “a ampliação e o domínio do capital” (MARX, 2017, p.
696). Todavia, com esse decréscimo na acumulação, ocorre também o decréscimo
do que a ocasionou, fazendo com que o preço do salário caia novamente. Por isso,
“o próprio mecanismo do processo de acumulação capitalista remove, assim, os
empecilhos que ele cria transitoriamente” (MARX, 2017, p. 696).
Contudo, Marx refere que essa é apenas uma fase do processo de
acumulação, a qual consiste na alteração da composição de valor do capital que
44

É neste ponto que Marx contesta a tese de Smith e Ricardo, que relacionavam a acumulação de
capital com o consumo de trabalhadores produtivos (MARX, 2017, p. 691).
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ocorre sem a alteração da composição técnica do capital. Portanto, trataremos agora
de como ocorre a alteração da composição técnica do capital.
Como vimos anteriormente, o que determina o preço da força de trabalho - o
salário - é o valor de que o trabalhador precisa para reproduzir sua força de trabalho
- o valor médio da força de trabalho. Contudo, o capital irá usar de diversas
estratégias para que possa expropriar ainda mais a massa de trabalhadores. Uma
delas consiste, por exemplo, na superexploração, onde se paga ao trabalhador um
valor ainda mais baixo do que de fato seria necessário para sua subsistência. Um
exemplo é a substituição por trabalhadores considerados “menos qualificados”,
como mulheres e crianças que passam a ocupar espaço na esfera produtiva, mas
em lugar subalterno ao do homem, colocando-se em condições ainda mais
precarizadas:
Vimos que o desenvolvimento do modo de produção capitalista e da força
produtiva do trabalho - simultaneamente causa e efeito da acumulação capacita a movimentar, com o mesmo dispêndio de capital variável, mais
trabalho mediante uma maior exploração extensiva ou intensiva das forças
de trabalho individuais. Vimos, além disso, que ele, com capital do mesmo
valor, compra mais força de trabalho ao substituir progressivamente
trabalhadores mais qualificados por menos qualificados, maduros por
imaturos, masculinos por femininos ou adultos por adolescentes ou infantis
(MARX, 2017, p. 711).

Ou seja, o aumento de horas não pagas ao trabalhador, submetendo-o a
extensas jornadas de trabalho ou então, o maior investimento em capital constante
por meio da aplicação de novas tecnologias e aperfeiçoamento nos meios de
produção, reduzindo significativamente o tempo de trabalho necessário para produzir
determinada mercadoria, ampliando a escala de produção e “barateando” o preço da
mercadoria. Com isso, devido às alterações nas forças produtivas, se poderá
produzir maior número de mercadorias em menos tempo e com menos
trabalhadores. Apesar de o caráter útil da mercadoria e o caráter útil do trabalho
permanecerem os mesmos, altera-se o valor de troca dos produtos do trabalho, o
que, consequentemente, altera o custo de vida do trabalhador, impactando
diretamente o valor de seu salário. De acordo com Marx, “o volume crescente dos
meios de produção em comparação com a força de trabalho neles incorporada
expressa a produtividade crescente do trabalho” (MARX, 2017, p. 699).
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Portanto, a alteração da composição técnica do capital (mais massa dos
meios de produção e menos trabalhadores) permite que um maior número de
matéria-prima possa ser consumido pela mesma quantidade de trabalhadores no
mesmo tempo de trabalho, e isso vai se refletir diretamente na composição de valor
do capital. Essa alteração cíclica expressa a mudança na composição orgânica de
capital, promovendo uma crescente produtividade do trabalho, pois não só aumenta
o volume dos meios de produção utilizados, mas também o valor deles diminui em
comparação a seu volume. “Seu valor aumenta, portanto, de modo absoluto, mas
não proporcionalmente a seu volume” (MARX, 2017,p. 699), levando a uma
produção acelerada e em larga escala.
A produção acelerada e em larga escala é uma característica típica do modo
de produção capitalista, que, a partir do investimento em capital constante,
colocando mais maquinaria e menos trabalhadores, produz uma “divisão e
combinação do trabalho”, onde os meios de produção são utilizados coletivamente,
aumentando a força produtiva do trabalho e acelerando a produção de mais-valor.
Com isso, amplia-se a concentração de capital nas mãos de capitalistas individuais
que produzem mercadorias de maneira isolada, o que coloca os capitalistas em
confronto com eles mesmos, devido à concorrência.
Então, se os diferentes tipos de trabalho produzem a riqueza social, mas a
apropriação é privada, o capital acirra seu caráter centralizador, uma vez que os
grandes capitalistas acabam absorvendo paulatinamente os capitalistas menores e
possibilitando o surgimento de procedimentos de formação de sociedade e ações
que permitem “alterar o agrupamento quantitativo dos componentes do capital
social” (MARX, 2017, p. 703).
As massas de capital fundidas entre si da noite para o dia por obra da
centralização se reproduzem e multiplicam como as outras, só que mais
rapidamente, convertendo-se, com isso, em novas poderosas alavancas de
acumulação social. Por isso, quando se fala do progresso da acumulação
social, nisso se incluem - hoje - tacitamente os efeitos da centralização
(MARX, 2017, p. 703)

Esse movimento centralizador do capital acelera a acumulação capitalista de
maneira frenética, renovando inteiramente o processo de acumulação, ao passo que
cada vez mais uma menor massa de trabalho basta para colocar em movimento uma

66

massa maior de maquinaria e matérias-primas. Consequentemente, reduz-se a
quantidade de força de trabalho, deixando vários trabalhadores sem emprego.
A

acumulação

acelerada

(concentração

de

capital)

e

a

crescente

centralização do capital provocam novas variações em sua composição, levando ao
aumento ainda maior da expropriação dos trabalhadores, criando novos métodos
que possam acompanhar as variações do capital e alternando a contratação de
trabalhadores, que ora são necessários para valorização do capital e ora excedentes
ou “supérfluos” (MARX, 2017, p. 705).
Marx refere que essa população chamada de “exército industrial de reserva”
não se constitui apenas como consequência da acumulação do capital, mas da
própria condição da acumulação capitalista. Como consequência do caráter
centralizador do capital, que promove a concorrência tanto dos trabalhadores quanto
dos capitalistas no ciclo da produção em larga escala, apresenta-se nesse processo
mais uma contradição. Com o aumento da produção em massa de mercadorias por
meio do investimento em capital constante em detrimento do capital variável, ocorre,
ao mesmo tempo, a incapacidade de escoamento dessas mercadorias, uma vez que
há um grande número de trabalhadores desempregados e, consequentemente, sem
condições para comprar. Engels (2010), ao analisar essas condições na Inglaterra,
refere que, com isso, o próprio sistema capitalista entra em crise periodicamente
“depois de um breve período de prosperidade e de bem-estar geral; tanto o mercado
interno quanto os externos se veem inundados de produtos ingleses que só
lentamente podem se escoar” (ENGELS, 2010, p. 123 - 124).
Todavia, a crise não é o fim do ciclo do sistema capitalista, cujas crises são
superadas e dão espaço novamente a um período de prosperidade. Como refere
Engels, “o curso é sempre o mesmo: prosperidade, crise, prosperidade, crise”
(ENGELS, 2010, p.125) e, por esse motivo, é necessário para o capital que haja
uma reserva de trabalhadores disponíveis para atender suas demandas na medida
em que o processo de produção cresce em escala ampliada, produzindo maior
riqueza social que permite novas formas de produção, acesso às mercadorias e
ampliação dos mercados.
Mas se uma população trabalhadora excedente é um produto necessário da
acumulação ou do desenvolvimento da riqueza com base capitalista, essa
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superpopulação se converte, em contrapartida, em alavanca da acumulação
capitalista, e até mesmo numa condição de existência do modo de produção
capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que
pertence ao capital de maneira tão absoluta como se ele tivesse o criado
por sua própria conta. Ela fornece as suas necessidades variáveis de
valorização o material humano sempre pronto para ser explorado,
independentemente dos limites do verdadeiro aumento populacional
(MARX, 2017, p. 707).

Nesse sentido, o trabalho consiste em atender às necessidades de
valorização do capital, com a força de trabalho se fundamentando na compra e
venda de mercadoria. Uma parte da força de trabalho pode, portanto, permanecer
em “estoque” para o capital, sendo utilizada quando é necessária para sua
valorização e forjando o discurso de um trabalhador livre que poderá vender sua
força de trabalho, quando, na realidade, essa é sua única maneira de subsistência.
Portanto, quando a acumulação de capital se legitima e condiciona a existência de
um “exército industrial de reserva”, ela também prova o quanto é violenta e perversa
para a classe trabalhadora, que depende do trabalho como modo de subsistência.
O operário é, de direito e de fato, um escravo da classe proprietária, da
burguesia; é seu escravo a ponto de ser vendido como uma mercadoria e,
tal como uma mercadoria, seu preço aumenta e diminui. Se a procura por
operários cresce, seu preço sobe; se diminui, seu preço cai; e se a procura
cai a ponto de um certo número de operários não ser vendável, eles ficam
como em estoque e, como não há emprego que lhes forneça meios para
subsistir, morrem de fome. (ENGELS, 2010, p. 121)

Marx refere que o aumento do “exército industrial de reserva” gera ainda o
aumento de competitividade entre os trabalhadores, uma vez que há menos postos
de trabalhos a serem ocupados. Com isso, as condições de trabalho ofertadas a eles
são ainda mais precárias. Para que se possam aumentar ainda mais a
superexploração, conforme mencionado, entram em cena os mecanismos do capital
para valorizar ainda mais seu valor, como, por exemplo, a constituição de processos
que “liberem” constantemente parte dos trabalhadores por meio de contratações
alternadas, ou mesmo a contratação de trabalhadores em países subdesenvolvidos.
Enquanto isso, uma parte da classe trabalhadora vive numa “ociosidade
forçada”, conforme aponta Marx (2017). Contudo, sabe-se que, se a venda da força
de trabalho é o único meio de subsistência da classe trabalhadora, então ela terá
que encontrar outras maneiras de subsistência e, nesse sentido, o mercado informal
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e ilegal acaba se apresentando como uma oportunidade de inserção possível para
parte desse grupo de trabalhadores. Conforme destaca Engels, parte desses
trabalhadores “supérfluos” recorre a atividades informais e até mesmo proibidas,
como, por exemplo, o comércio ambulante (ENGELS, 2010, p. 126- 127).
Marx (2017) destaca que o capital age de dois lados ao mesmo tempo: o
primeiro é que a acumulação aumenta a demanda de trabalho, mas, ao mesmo
tempo, aumenta a “liberação” dos trabalhadores do processo de produção, ao
substituir trabalho vivo por trabalho morto e, com isso, aumentar a oferta de
trabalhadores disponíveis. O segundo ponto é que, em consequência disso,
aumenta-se a pressão aos trabalhadores ocupados, uma vez que a concorrência
está instaurada. O capitalismo percebe essa movimentação e se apropria dessas
condições a tal ponto que, até mesmo quando há condições de maior investimento
em capital variável, esse não é realizado, exercendo-se pressões ainda maiores
motivadas pela concorrência para a maior produção de mercadorias com a mesma
quantidade de trabalhadores (MARX, 2017, p. 715).
Marx refere que a superpopulação relativa de trabalhadores se configura de
três formas - flutuante, latente e estagnada - e que essas populações são divididas
de acordo com a divisão do trabalho (MARX, 2017, p. 717). Portanto, uma
superpopulação relativa, que representa o exército industrial de reserva, estará
imediatamente apta ao trabalho quando assim o capital determinar. Esses são os
trabalhadores flutuantes, que se representam pelos homens brancos e jovens. Outra
parte da superpopulação é chamada de latente, que são os trabalhadores rurais que,
por meio dos cercamento das terras e expulsão do campo, começam a ocupar as
cidades em busca de trabalho assalariado. Por último, a superpopulação estagnada
se constitui como parte do exército de trabalhadores ativos, mas em situações
irregulares de trabalho, possuindo condições de vida muito abaixo das da classe
trabalhadora comum, com baixos salários e jornadas de trabalho ainda mais
extensas (MARX, 2017).
Todavia, pode-se destacar que o próprio modo de produção capitalista gera
contradições, uma vez que, ao passo em que se desenvolvem as forças produtivas,
promove-se o estancamento do modo de produção vigente. Ao se substituir trabalho
vivo por trabalho morto, aumentam-se as potências da riqueza social, enquanto, por
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outro lado, concentra-se e centraliza-se mais essa riqueza, gerando-se o
crescimento do “exército industrial de reserva” e, com ele, o pauperismo:
(...) A força de trabalho disponível se desenvolve pelas mesmas causas que
a força expansiva do capital. A grandeza proporcional do exército industrial
de reserva acompanha, pois, o aumento das potências da riqueza. Mas
quanto maior for esse exército de reserva em relação ao exército ativo de
trabalhadores, tanto maior será a massa da superpopulação consolidada,
cuja miséria está na razão inversa do martírio de seu trabalho. Por fim,
quanto maior forem as camadas lazarentas da classe trabalhadora e o
exército industrial de reserva, tanto maior será o pauperismo oficial (MARX,
2017, p. 719).

Portanto, um grande número de trabalhadores permanecerá em condições de
miséria, sendo que uma parcela da população estará em condições ainda mais
precárias

que

a

superpopulação

relativa,

o

que

Marx

vai

chamar

de

“lumpemproletariado”, que vive em condições ainda mais miseráveis e são os
considerados

“vagabundos,

delinquentes,

prostitutas,

em

suma,

do

lumpemproletariado propriamente dito” (MARX, 2017, p. 719).
Marx, ao observar sua realidade naquele determinado período histórico,
refere que essa camada da população é formada por três grupos: os “aptos ao
trabalho”, os “órfãos e filhos de indigentes”, que são futuros candidatos ao exército
industrial de reserva, e os “incapacitados para o trabalho”, que, segundo ele,
correspondem àqueles que já possuem idade considerada avançada para executar o
trabalho e pessoas com deficiência físicas que, devido à divisão social do trabalho,
não encontrarão postos de trabalho (MARX, 2017, p. 719) 45.
Dessa forma, no próximo item, aprofundaremos um pouco mais em relação
ao perfil do “exército industrial de reserva” e o trabalho desenvolvido no mercado
ilegal das drogas.

1.5. O trabalho no mercado ilegal das drogas: a formação social brasileira

45

Apesar de não se apresentar na obra marxiana a divisão sexual e racial do trabalho, é importante
destacar que mulheres e negros se inserem de maneira subalterna na divisão social do trabalho,
devido a formação sócio histórica de cada país.

70

Primeiramente é importante destacar que a América Latina, em especial o
Brasil, apresenta particularidades em sua formação sócio-histórica devido à herança
colonial escravista e patriarcal na constituição de um capitalismo dependente
constituído pela via colonial, ou seja, são países onde a economia é voltada para
fora, e cujas bases econômicas dependentes se perpetuam até os dias de hoje e
constroem características peculiares na conformação da classe trabalhadora
(FERNANDES, 2009).
Nesse sentido, o escravismo e o patriarcado são constitutivos da formação
social brasileira e da configuração da classe trabalhadora no país, “reconhecendo
que as relações de opressão de classe, gênero e raça-etnia encontram-se
imbricadas entre si e que essas relações sociais estruturam e perpetuam o modo de
produção capitalista” (PASSOS, PEREIRA, 2017, p. 30).
Segundo Saffioti, a colonização realizada por Portugal era embasada em uma
estrutura patriarcal, ou seja, por meio de uma organização sistemática onde o
padrão de dominação era assentado no homem branco, atribuindo diferentes
determinações relacionadas ao sexo e configurando um “sistema de castas”
(SAFFIOTI, 1976, p. 88-89). Contudo, ainda que nessas relações as mulheres
ocupassem um lugar de submissão, havia diferenças entre as mulheres brancas e
mulheres negras, sendo estas escravas e, portanto, estando submetidas ao trabalho
compulsório e, ao mesmo tempo, configurando-se em instrumentos de prazer sexual
de seus senhores (SAFFIOTI, 1976).
Segundo Williams (2012), o trabalho escravo se constituiu como uma
importante base econômica que sustentou o surgimento do capitalismo. Nesse
sentido, o trabalho compulsório foi a única alternativa rentável, escravizando-se
inicialmente os índios e, posteriormente, os brancos pobres por meio de um
“contrato de serviço a termo”46. Depois ocorreu a escravização dos negros, pois as
atividades requeriam força e habilidade, competências que eram consideradas
insuficientes nos indígenas, assim como o número de nativos era escasso. É nesse
46

Eric Williams refere que esse tipo de trabalho difere do trabalho escravo e também da servidão,
sendo considerado algo muito específico da era da expansão colonial, em que esses trabalhadores
pobres europeus firmaram um contrato de prestação de serviço por tempo determinado, durante o
qual trabalhariam nas colônias e em troca receberiam os meios de subsistência. Também eram
enviados às colônias “criminosos condenados” e servos contrários ao regime feudal (WILLIAMS,
2012).
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momento que os negros são roubados da África e levados para as colônias a fim de
realizar o trabalho escravo (WILLIAMS, 2012, p. 37).
Séculos mais tarde, ainda que a escravidão não representasse mais um
modelo rentável, uma vez que o sustento de escravos era considerado um alto
custo, principalmente porque o trabalho compulsório não era mais interessante ao
capitalismo emergente (WILLIAMS, 2012), no Brasil, essa prática foi sustentada por
muito tempo pela burguesia escravista colonial e patriarcal, constituindo uma
modernização do arcaico (FERNANDES, 2009). Exemplo disso é o fato de que o
Brasil foi um dos últimos países a abolirem a escravidão (MOURA, 1988).
Clóvis Moura (1988) refere que, em todo período da colonização brasileira e
até o último estágio da escravidão, os negros escravizados e também alguns
trabalhadores negros livres realizavam todo tipo de ofício mecânico e braçal, como
ajudantes ou até mesmo como mestres, pois representavam uma mão-de-obra
aproveitável. Contudo, com o desenvolvimento do capitalismo, a ideologia do
branqueamento ofereceu espaço para a instauração de uma política migratória que
permitiu a substituição da classe trabalhadora negra escravizada por imigrantes
brancos,

pautada

em

justificativas

racistas

de

necessidades

econômicas,

submetendo a população negra à marginalização, ao mesmo tempo em que se
pautava a existência de uma “democracia racial”:
Toda essa força de trabalho escrava, relativamente diversificada, integrada
e estruturada em um sistema de produção, desarticulou-se, portanto, com
um decomposição do modo de produção escravista: ou se marginaliza, ou
se deteriora de forma parcial ou absoluta com a morte de grande parte
dos ex-escravos. Esses ourives, alfaiates, pedreiros, marceneiros,
tanoeiros, metalúrgicos etc., ao tentarem se reordenar na sociedade
capitalista emergente, são por um processo de peneiramento constante e
estrategicamente bem manipulado, considerados como mão-de-obra nãoaproveitável e marginalizados. Surge, concomitantemente, o mito da
incapacidade do negro para o trabalho e, com isto, ao tempo em que se
proclama uma existência de uma democracia racial, apregoa-se, por outro
lado, uma impossibilidade de se aproveitar esse enorme contingente de
ex-escravos. O preconceito de cor é assim dinamizado no contexto
capitalista, os elementos não-brancos passam a ser estereotipados como
indolentes, cachaceiros, não-persistentes no trabalho e, em contrapartida,
por extensão, apresenta-se o trabalhador branco como o modelo do
perseverante, honesto, de hábitos morigerados e tendências à poupança e
à estabilidade no emprego. Elege-se o modelo branco como sendo o
trabalhador ideal e apela-se para uma política migratória sistemática e
subvencionada, alegando-se uma a necessidade de se dinamizar a nossa
economia através da importação de um trabalhador superior do ponto de
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vista racial e cultural e capaz de suprir, com a sua mão-de-obra, as
necessidades da sociedade brasileira em expansão (MOURA, 1988, p. 69)

Não coincidentemente, a teoria do embranquecimento do Brasil ocorre ao
mesmo tempo em que se instaura de maneira sistemática o trabalho assalariado.
Portanto, acabar com a escravidão não significava a libertação dos negros
escravizados no sentido humanista, mas sim a necessidade de substituir o trabalho
escravo da população negra pelo trabalho assalariado branco, que passa a ser
compreendido como modernizador - ainda que sejam homens brancos pobres que
não teriam outras condições de trabalho além da superexploração do trabalho
assalariado no Brasil - e capaz de trazer ao país a cultura européia, impossibilitando
a integração do negro ao mercado de trabalho (MOURA, 1988).
Nos

termos

de

Marx

(2017),

os

negros

que

foram

escravizados

representavam a maioria da população excedente, considerados inapropriados para
compor a classe trabalhadora assalariada emergente, já que, nos momentos de
expansão do capital, a contratação era de trabalhadores brancos europeus
(MOURA, 1988, p. 83). Clóvis Moura destaca ainda que, um ano após da chamada
abolição da escravatura, a massa de trabalhadores desocupados era enorme, já que
se somava a população negra escravizada com a grande massa de imigrantes
brancos e pobres, acirrando a concorrência entre os trabalhadores e aumentando a
superexploração com a redução dos salários.
Kowarick aponta que também ocorre nesse período a inserção ainda mais
precária de negros escravizados no mercado de trabalho. Na medida em que os
imigrantes eram inseridos em sua grande parte na produção cafeeira, os negros que
foram escravizados eram encaminhados para “regiões decadentes”, sendo excluídos
dos grandes núcleos da economia (KOWARICK, 1994, p. 87).
Com essa grande massa de trabalhadores excedentes que foi incapaz de ser
absorvida na atividade agropecuária, e com o surgimento do sistema fabril, boa parte
desses trabalhadores passa a buscar emprego nas zonas urbanas, nas recentes
indústrias que absorviam grande parte dos trabalhadores estrangeiros brancos.
Kowarick (1994) destaca que, em 1920, 52% dos trabalhadores industriais da cidade
de São Paulo eram estrangeiros e os outros 48% representavam, em sua maior
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parte, filhos de imigrantes, excluindo-se o negro que foi escravizado da esfera
produtiva industrial emergente.
Paulatinamente, as zonas urbanas ganham um extenso volume de homens
negros desempregados, ao mesmo tempo atribuindo-lhes características e
estereótipos de indisciplinados para o trabalho e amantes do ócio, fundamentando a
ideologia da vadiagem que, posteriormente, justifica a promulgação da “Lei da
Vadiagem”, que configurava o ócio como crime, agindo de maneira repressiva contra
os negros escravizados e não-brancos (MOURA, 1988) e expulsando-os dos centros
das cidades.
É nessa dinâmica excludente e marginalizante que configura e marca a classe
trabalhadora brasileira no sistema capitalista industrial, que o mercado informal e
ilegal se configura como um espaço possível para sua venda de força de trabalho.
Conforme aponta Rosana Machado, no século XIX, tanto o grupo de negros que
foram escravizados quanto os imigrantes rurais, ocupavam o espaço público urbano
em busca de oportunidades de trabalho formal. Contudo, com a dificuldade de serem
absorvidos no mercado formal, muitos passaram a trabalhar na informalidade como
vendedores ambulantes, biscateiros etc. e, devido a esse processo histórico de
exclusão e escravização da população negra, passaram a serem vistos como
“marginais”:
(...) Frutos de um processo histórico excludente, eles foram encarados como
evidências da “marginalidade urbana”- os que estão de “fora”, “à parte” -,
conformando as figuras dos “Brasis: um pobre, retrógrado, com tecnologias
artesanais, baseado em relações pessoais - evidências de
subdesenvolvimento, sobrevivências de um passado a ser superado; outro
rico, moderno e industrializado, baseado nas relações impessoais
(MACHADO,
2015,
p.
250,
251).

Segundo a autora, a informalidade foi tida como marginalidade e até mesmo
associada à criminalidade, justamente por ser esse grupo social que executava tais
atividades, sendo eles duramente repreendidos e vítimas de políticas de
higienização urbana e do combate contra o contrabando, a informalidade e a
pirataria.
Rodrigues (2008) aponta que os grupos sociais que apresentavam uma
ameaça ao Estado e ao sistema econômico vigente da época eram criminalizados,
aplicando-se a lei com intuito de controle de classes:
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A partir do instante em que determinados grupos são diretamente
associados a um crime, qualquer que seja sua natureza, o aparato
coercitivo estatal volta-se contra eles sob a justificativa de aplicar a lei. É
interessante reparar que o “novo crime” do tráfico e consumo de drogas foi
imediatamente conectado a camadas das crescentes populações urbanas
que representavam uma ameaça ao Estado e às classes que o controlavam:
perigo de insubmissão, de greve, de higiene, de ataques à pessoa e à
propriedade. Na Europa, Estados Unidos ou Brasil, essa massa
amedrontadora era conformada por negros, imigrantes e migrantes rurais,
socialistas, anarquistas, ladrões, prostitutas, operários, mulheres, homens e
crianças de “hábitos exóticos e não-civilizados”; eram eles a antítese do
progresso e das maravilhas do mundo moderno (RODRIGUES, 2008, p. 96)

Importante ressaltar que as estratégias de controle foram se aperfeiçoando e
se configurando com outras características a fim de garantir a legitimação do
sistema de classes, carregando os ranços do período colonial. Nesse sentido, a
violência se constitui como necessária para sustentar a sociabilidade burguesa e a
reprodução do capital, conforme destaca Florestan Fernandes:
Como já não podem identificar o Estado e a Nação com suas posições e
interesses de classes, nem lhes é dado aproveitar com segurança lemas e
palavras de ordem mistificadores, precisam assumir os riscos do uso aberto
e sistemático da violência - por meios políticos indiretos e através do
Estado, com suas formas armadas e superestruturas jurídicas - como
instrumento de perpetuação do status quo (FERNANDES, 2009, p. 47).

.
Nesse contexto, a população negra sofre historicamente a criminalização.
Primeiro pela “lei de vadiagem” e, posteriormente, conforme apontou Machado
(2015), pelo acesso ao mercado informal. Atualmente, a marca dessa criminalização
se dá pela chamada “guerra às drogas”, que consiste em uma “discriminação
legalizada” (ALEXANDER 2017, p. 43).
Segundo Alexander (2017), a “guerra às drogas”, protagonizada pelos
Estados Unidos no governo Nixon47, expressa-se no país como “o novo Jim Crow48”.

O termo “guerra às drogas” se popularizou após o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon,
realizar uma campanha de proibição às drogas com forte investimento militar e um conjunto de
políticas de repressão ao mercado ilegal. Posteriormente, o presidente Ronald Reagan, antes mesmo
de o crack se espalhar pelos bairros pobres do país, anunciou a política atual de “guerra às drogas”
(1982). Essa lei doméstica rapidamente se globalizou, expressando-se em vários países após as
Nações Unidas adotarem um tratado internacional na Convenção Única sobre Entorpecentes. Apesar
do fracasso comprovado dessas ações e o aumento do número de encarceramentos, sobretudo da
população negra, continuou-se investindo bilhões em prisões e na militarização da polícia
(ALEXANDER, 2017).
47
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Para a autora, como não se permite mais usar explicitamente a questão da raça para
criminalização, é usado, então, todo um sistema de justiça criminal para rotular
pessoas não-brancas como criminosas, e assim persistem as mesmas práticas
discriminatórias:
Hoje é perfeitamente lícito discriminar criminosos nos mesmos termos que
antes era lícito discriminar afro-americanos. Uma vez que você tenha sido
rotulado de delinquente, as velhas formas de discriminação - no momento
de conseguir emprego ou moradia, no momento de supressão do direito de
voto, na restrição de oportunidades educacionais, na exclusão do programa
de vale-alimentação e de outros benefícios públicos ou na exclusão da
participação de júris - tornam-se subitamente legais. Na condição de
criminoso você praticamente não terá mais direitos, e possivelmente terá
menos respeito do que um homem negro vivendo no Alabama na época do
Jim Crow. Nós não acabamos com as castas raciais nos Estados Unidos;
nós apenas remodelamos (ALEXANDER 2017, p. 36).

É imprescindível compreender como se expressou (e se expressa) o “controle
social racializado” nos Estados Unidos por meio da “guerra às drogas”, que eleva o
número dos encarceramentos em massa, para então se compreenderem as
particularidades brasileiras, uma vez que o Brasil foi um dos países a adotarem a
premissa da “guerra às drogas” sob influência das diretrizes norte-americanas, algo
que “inaugurou uma era de punitivismo sem precedentes” (ALEXANDER 2017, p.
11).
Nesse contexto, o país também irá manter a mesma estrutura de castas com
forte presença de traços feudais, carregando o legado colonialista desde a revolução
burguesa hipertardia em seu processo de industrialização, cujos interesses eram de
atender aos ditames da era monopolista em escala mundial (SILVA, J. F, 2013).
É na fase do capitalismo monopolista-imperialista que o Estado se configura
como uma peça importante, que vai utilizar outras estratégias de controle, integrando
os direitos sociais (e meramente formais, dentro de uma sociabilidade burguesa) e a
repressão. Assim, para Netto (2005), a conquista da cidadania e desses direitos
acompanhará o surgimento dos monopólios.
Dessa forma, o Estado é assentado nos interesses da autocracia burguesa
(sobretudo nos anos de 1930 e 1964), que vai realizar o uso sistemático da

48

Jim Crow é como ficou conhecido o sistema de segregação racial implantado nos Estados Unidos
após a Segunda Guerra Mundial (ALEXANDER, 2017).
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repressão para legitimar os interesses capitalistas e garantir a reprodução ampliada
de capital, pois é necessário que a classe trabalhadora continue sendo submetida a
essa exploração de maneira pacífica. Nesse sentido, a ideologia e o controle social
repressivo do Estado cumprem importante papel. Segundo Mandel (1923), é o
Estado, no capitalismo tardio, que vai mediar e sustentar as relações de dominação
de classe e relações de produção, cumprindo três funções específicas:

1) Criar condições gerais de produção que não podem ser asseguradas
pelas atividades privadas dos membros da classe dominante. 2) Reprimir
qualquer ameaça das classes dominantes ou de frações particulares das
classes dominantes do modo de produção corrente através do Exército, da
polícia, do sistema judiciário e penitenciário. 3) Integrar as classes
dominantes, garantir que a ideologia da sociedade continue sendo a da
classe dominante e, em consequência, que as classes exploradas aceitem
sua própria exploração sem o exercício direto da repressão contra elas
(porque acreditam que isso é inevitável, ou que é “dos males o menor”, ou a
“vontade suprema”, ou porque nem percebem a exploração) (MANDEL,
1923 p. 333).

Outra particularidade do proibicionismo à moda brasileira é posta pelo “projeto
de modernização conservadora” no país, imposto pela autocracia burguesa, o qual
se assenta em uma “ideologia de Segurança Nacional” que legitima a “guerra às
drogas” (ALBUQUERQUE, 2018, p. 123). Prova disso foi a promulgação da Lei
6.368 de 1976, que se refletiu na consolidação da estrutura repressiva do Estado
brasileiro alinhado ao proibicionismo internacional. Nota-se que essa lei emerge no
período ditatorial no Brasil, mas perdura por mais doze anos após a transição para o
regime democrático (LIMA, 2010a).
É evidente que o período de redemocratização do Brasil não representou uma
radical ruptura com o antigo regime, pois foi liderado pela burguesia nacional, que
realiza uma “transição lenta, gradual e segura” (IANNI, 2004). Apesar de algumas
conquistas de direitos pelos movimentos populares, continuaram-se enfrentando as
mesmas desigualdades e a legitimação, pelo sistema capitalista, do proibicionismo
às drogas, que agrava-se no aprofundamento do neoliberalismo que chega
fortemente ao país nos anos 1980-199049. O cenário que se apresentou nesse

49

Período que ocasionou fortes rebatimentos nas políticas sociais, impondo uma contrarreforma do
Estado, visando atender interesses capitalistas orientados para o mercado a fim de lidar com a crise
estrutural do capital (BEHRING 2008, p. 127).
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momento foi de uma contrarreforma do Estado de direitos (ainda que dentro da
sociabilidade burguesa) e de acirramento do Estado penal, sua face coercitiva
(ALBUQUERQUE, 2018).
É a partir do ano de 2003, com os avanços de forças progressistas no país,
que ocorre o movimento de intenção de ruptura com o proibicionismo. Nesse
período, apesar de o proibicionismo ainda ser hegemônico, abre-se espaço para
uma disputa de projetos antagônicos. Assim, temos, por um lado, uma política
vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, apesar de incorporar
aspectos de tratamento e reinserção social de usuários de substâncias psicoativas,
ainda segue os ditames da política criminal, vinculada à “Lei de Drogas” (11.346 de
2006), que legitima a seletividade penal e a criminalização de pobres, negros e
periféricos. Por outro lado, temos a política do Ministério da Saúde, calcada na
Redução de Danos e em consonância com a Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei 2016
de 2001), e a portaria (GM/816/2002) que instaura os serviços substitutivos àqueles
de caráter manicomial. Contudo, apesar disso, devido à política de conciliação de
classes e o acirramento do Estado neoliberal, ocorre a disputa do fundo público por
instituições privadas e, ao mesmo tempo, são incentivados modelos de tratamento
realizados por comunidades terapêuticas voltados à abstinência, legitimados pela
mídia com a falsa narrativa da “epidemia do crack” (BRITES, 2017).
Ressalta-se que a Lei 11.343 de 200650 foi passível de muitas críticas por
especialistas, pois, apesar dos referidos avanços relacionados à descriminalização
do usuário de drogas - na medida em que a legislação estabelece diferença entre
consumo de uso pessoal e porte com fins para a distribuição -, na prática continuase ainda criminalizando usuários de drogas de determinados grupos sociais, já que a
lei não estabelece uma quantidade máxima de porte de drogas para uso pessoal.
Portanto, dadas as condições sociais e materiais em que o usuário de drogas
se encontra, uma vez que a abordagem policial é o único mecanismo de investidas
50

O cenário é ainda mais alarmante com os retrocessos vivenciados no governo Bolsonaro, que altera
a política de drogas (Decreto n°. 9.761/2019), retoma medidas manicomiais e reforça o
proibicionismo, além de censurar a publicação do III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas
pela População Brasileira da FIOCRUZ realizada em 2019 (publicizado meses depois após
manifestação pública da entidade). Além de retirar entidades importantes como CFESS e CFP da
representação do Conad por meio do decreto Decreto 9.759/2019, conforme apresentou a nota de
repúdio realizada pelo CFESS (2019).
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contra o tráfico de drogas e ocorre principalmente nas periferias, esse usuário, nesse
contexto social, é o alvo da criminalização. Vide a lei:
Art. 27 § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o
juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local
e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e
pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. (BRASIL,
2006).

Nessa perspectiva, a Lei de Drogas (Lei nº 11.343) no Brasil é bastante
controversa, pois o que existe na prática é uma criminalização da pobreza. Segundo
a lei, não se deve criminalizar o usuário de drogas e sim o traficante, mas atribui-se
a condição de traficante ao contexto em que ele se insere. Ou seja, a repressão que
ocorre no setor varejista do tráfico de drogas também criminaliza o usuário de
drogas, mas não todo e qualquer usuário. O proibicionismo é utilizado como um dos
mecanismos de repressão social e extermínio de “classes perigosas”, ou seja,
pobres, negros e periféricos (BRITES, 2017, p. 12).
Outra mudança polêmica em relação à referida lei é o aumento da
penalização do traficante de drogas, de três para cinco anos de reclusão,
considerando-se o tráfico como crime hediondo. Contudo, a penalização do
traficante ocorre quase que exclusivamente no setor no varejo, que se cristaliza nas
periferias, através de investidas de força militar dentro das favelas, onde o Estado
vem exercendo a violência política, conforme explicita Gabriel Feltran:
A expressão “violência política” indica comumente um tipo de ação violenta
dirigida, em última instância por um Estado autoritário, àqueles indivíduos
que portam conjuntos coerentes de valores, crenças ou projetos políticos
contrários ao programa político oficial. A violência política, sempre
especificamente dirigida às palavras políticas e não somente aos corpos dos
indivíduos, seria então um indicador de sociedades marcadas pela divisão
entre os grupos portadores de direitos e os que são (ou deveriam ser, ou
serão) banidos do estatuto do direito (FELTRAN, 2011, p.336)

Isso denota a particularidade da formação social brasileira, que “mantém
problemas societários como problemas de repressão policial e da órbita da
responsabilidade individual” (LIMA, 2010a, p. 119). Aliados a esse contexto, há
interesses econômicos que movem a grande indústria das drogas e a elite do tráfico,
que giram em torno de uma atividade lucrativa - vide que o tráfico de drogas é
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considerado a 3º maior economia mundial, principalmente no setor de distribuição
atacadista, atividade que, para ser realizada, necessariamente demanda a corrupção
dos agentes públicos em parceria com o Estado. (FIORI, 2012, p. 14-15).
Nesse sentido, o papel do Estado no controle e disciplinamento dos corpos
por meio do proibicionismo, cuja legitimação se expressa em estratégias do sistema
judiciário e penitenciário, assentada em um aparato médico-jurídico, é uma
importante chave de análise para a compreensão de como se expressa a “guerra às
drogas” na realidade brasileira. Contudo, o que se apresenta é uma narrativa de
defesa da saúde e da proteção social, mas que é essencialmente seletiva e
criminalizadora (ALBUQUERQUE, 2018). Contraditoriamente, será na “favela” - setor
varejista - que ocorrerá a repressão ao tráfico de drogas através do Exército e da
Polícia, com a utilização da violência armada (ZACCONE, 2011).
Quando nos referimos ao tráfico de drogas, estamos revelando a esfera da
distribuição ou circulação das drogas, sendo muito bem determinado qual será o
território e as pessoas que serão alvo das políticas de criminalização. A produção e
distribuição das drogas ilícitas possuem particularidades em sua distribuição no setor
varejista, que ocorre nas periferias e no setor atacadista, onde demandará uma
complexidade ainda maior para promover sua circulação, pois é necessário grandes
estruturas para promover a distribuição em larga escala e isso requer por exemplo,
meios de transporte como aviões, barcos, etc. como também, a corrupção dos
agentes públicos e a lavagem de dinheiro (FIORE, 2012, p. 14-15).
Nesse sentido, ressalta-se que, a compreensão das drogas ilícitas enquanto
mercadorias requerem um estudo aprofundado das esferas da produção das drogas
que envolvem toda uma estrutura para o plantio (terra, matéria-prima e trabalho),
como a esfera da circulação, que se dá de maneiras diferentes no comércio do
atacado e do varejo, para então só depois se expressar na esfera do consumo.
Nesse sentido, seria necessário um adensamento sobre a economia política das
drogas e como o capital se reproduz na esfera do mercado ilegal, necessitando de
diferentes organizações do trabalho e do próprio Estado capitalista para a
manutenção da ideologia proibicionista para a reprodução das relações sociais
capitalistas assentada-se nas estruturas de classe, gênero e raça-etnia.
Contudo, no imaginário social existe um estereótipo do traficante: aquele
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homem rico e que vive uma vida de luxo, com várias regalias. Apesar de esse perfil
compor a classe dos “megatraficantes”, como bem apontou Feltran (2018), não será
essa classe social a ser criminalizada. Segundo Zaccone, a realidade é que os
traficantes com potencial de encarceramento são homens e mulheres pobres,
negros e negras, com baixa escolaridade e moradores da favela, onde ocorre a
venda de drogas varejista. Essa realidade socialmente construída reflete uma ação
seletiva das instâncias penais e o controle exercido pelo Estado como dispositivo de
criminalização dos pobres, uma vez que é exclusivamente no setor varejista que
ocorre a repressão policial (ZACCONE, 2011).
Nesse sentido, a “guerra às drogas”, firmada na ideologia proibicionista, é
funcional ao modo econômico vigente, pois por meio da proibição de determinadas
substâncias que o mercado ilegal se estrutura como uma cadeia produtiva, que
alimenta toda a uma lógica sistêmica perversa de manutenção da ordem capitalista.
De acordo com Davis (2018), como parte integrante dessa lógica, está posto
o complexo industrial-prisional, bem como o complexo industrial-farmacêutico. Notase, portanto, que a proibição ou não de determinadas substâncias está sujeita aos
interesses capitalistas, estimulando-se o consumo de umas e proibindo-se outras.
Assim, a proibição das drogas é utilizada como instrumento de grupos racistas de
interesses burgueses e religiosos para controlar determinados corpos por intermédio
de políticas criminais, uma vez que, “na Guerra às Drogas, o inimigo é definido
racialmente” (ALEXANDER, 2017, p. 156). Nesse cenário, o Estado vai se configurar
como um importante mecanismo de controle e coerção a determinados grupos
sociais, e prova disso é o aumento do encarceramento por tráfico de drogas
sobretudo da população negra e pobre, que se agrava ainda mais pelo machismo e
pelo racismo, colocando as mulheres negras em estatísticas ainda mais alarmantes,
segundo os dados do INFOPEN MULHERES (2018)51.
Nesse sentido, o proibicionismo levará a população negra ao encarceramento
51

De acordo com levantamento realizado pelo INFOPEN (Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias) no ano de 2016, calcula-se que o Brasil atingiu o marco de mais de 700 mil pessoas
encarceradas, representando um aumento de 707% em relação ao início da década de 1990. Quando
se analisa o perfil dessa população, conclui-se que 64% da população prisional é negra, jovem e com
pouco ou nada de acesso à educação, pois apenas 9% da população prisional possuem ensino
médio completo. Nesse sentido, o Estado que baliza as relações sociais e econômicas promove
ações a favor do capitalismo e efetiva seu papel repressivo sobre as camadas mais oprimidas da
população, alicerçado no paradigma proibicionista.
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ou ao extermínio, justificado na defesa de um “mundo sem drogas” exercendo-se a
repressão ao tráfico no setor varejista, como também internações de usuários de
drogas em instituições psiquiátricas, com base na justificativa do consumo
“problemático”. Constitui-se, assim, um sistema perverso que serve ao capitalismo
como uma maneira de gerenciamento do excedente populacional (DAVIS, 2018, p.
92), ou o que Marx (2017) chamou de exército industrial de reserva.
A população aprisionada não poderia ter chegado a quase 2,5 milhões de
pessoas nos Estados Unidos sem nosso consentimento implícito. E nem
sequer reconhecemos o fato de que as instituições psiquiátricas com
frequência são parte importante do complexo industrial-prisional; tampouco
reconhecemos a intersecção entre o complexo industrial-farmacêutico e o
complexo industrial-prisional (DAVIS 2018, p. 101).

Carneiro acrescenta ainda que “não só as fábricas se tornam prisões, mas as
prisões se tornam fábricas” (CARNEIRO 2018, p. 124), uma vez que esse excedente
populacional dentro das prisões estará condicionado a servir o capital com sua força
de trabalho não paga. Além disso, há a alta taxa de lucratividade do capital
financeiro:
Na segunda metade do século XX, sob cobertura institucional diplomática e
jurídica da ONU, o proibicionismo em escala global se tornou peça chave na
acumulação especulativa da fase mais financeirizada do capitalismo tardio,
devido à hipervalorização de derivados de três plantas mais tradicionais
(ópio, maconha e coca) e de substâncias sintéticas, numa economia
paralela altamente lucrativa, cuja renda se amplia na mesma medida da
proibição (CARNEIRO 2018, p. 120)

Assim, o “combate às drogas”, tão veiculado pelos meios de comunicação,
também conta com a função do Estado para a manutenção dessa ordem através da
ideologia proibicionista. Mantém-se, assim, o grande capital do tráfico de drogas nas
mãos de poucos, que se valem do mercado legal por meio da corrupção e da
exploração do trabalho, bem como da indústria armamentista. Por isso, o
proibicionismo tão presente nas políticas brasileiras sobre drogas é uma peça
necessária para a reprodução do modo de produção capitalista, e essa questão é
ainda mais agravada pela divisão sexual e racial do trabalho, demarcada pelo
envolvimento da mulher no trabalho ilegal do tráfico de drogas.

82

1.6 Estranhamento, fetiche e as dependências: mercadoria droga na
sociabilidade do capital

Na sociabilidade do capital, o trabalho é especialmente produtor de valores de
troca e, ao mesmo, tempo é valor de troca, visto que se vende a força de trabalho
em troca do salário - mercadoria dinheiro como valor universal - como produto do
trabalho. Nesse sentido, embora o trabalho seja uma produção social, a riqueza
socialmente produzida é apropriada de maneira privada,e a as relações sociais
serão mediadas pela troca de mercadorias (VIEIRA Z., 2018, p. 57).
Dessa forma, o produto do trabalho social se confronta com ele mesmo, pois
só alcança caráter social quando se submete pela relação de troca, na qual os
produtos do trabalho são submetidos a uma relação externa a ele, portanto
alienada/estranhada.
Contudo, essa relação não apenas se firma na exteriorização dos produtos do
trabalho na relação de troca, mas também opõe-se a ela, pois os sujeitos são
subordinados ao valor. Portanto, por mais que a produção seja posta como
universal, estabelecendo uma relação de interdependência entre os produtores das
mercadorias,

contraditoriamente,

a

atividade

produtiva

assenta-se

no

estranhamento, pondo uma contradição entre capital e trabalho (VIEIRA Z., 2018, p.
61).
Se o trabalho no sentido ontológico é o que humaniza o ser social, na
sociedade capitalista o trabalho torna-se alienado/estranhado. Então, ao contrário,
desumaniza o ser social. Nesse modelo de sociedade o trabalho não é a forma como
os seres humanos se realizam ativamente e livremente, mas é o único meio de
sobrevivência, através da venda da força de trabalho como mercadoria para a
produção de outras mercadorias. O produto do trabalho - mercadoria: a coisa - tornase alheio e estranho ao produtor, como também o processo de trabalho é alienado a
ele, uma vez que ele não possui controle de seu tempo, submetendo-se à
propriedade privada. Portanto, ocorre uma inversão: o ser humano se sente livre e
ativo diante as funções animais - como comer, dormir e reproduzir-se -, ao passo
que, em relação a suas funções mais humanas - como pensar, relacionar-se, criar
etc -, sente-se como animal, pois elas estão submetidas à lógica da coisa
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(ANTUNES, 2006,

p. 127). Nesse sentido, o trabalho se torna compulsório, ao

passo que a força de trabalho serve como valorização do capital:
A força de trabalho é comprada, aqui, não para satisfazer, mediante seu
serviço ou produto, às necessidades pessoais do comprador. O objetivo
perseguido por este último é a valorização de seu capital, a produção de
mercadorias que contenham mais trabalho do que ele paga, ou seja, que
contenham uma parcela de valor que nada custa ao comprador e que, ainda
assim, realiza-se mediante a venda de mercadorias. A produção de maisvalor, ou criação de excedente, é a lei absoluta desse modo de produção
(MARX, 2017, p. 695)

Diante de um modo de produção que impõe ao trabalhador a venda de sua
força de trabalho para obedecer às necessidades de valorização de valores, ao
invés de oferecer o atendimento às necessidades, o estranhamento só poderia ser
factual: “(...) Assim como na religião o homem é dominado pelo produto de sua
cabeça, na produção capitalista ele o é pelo produto de suas próprias mãos” (MARX,
2017, p. 697). Nas palavras de Ricardo Antunes:
Estranhado frente ao produto do seu trabalho e frente ao próprio ato de
produção da vida material, o ser social torna-se um ser estranho frente a ele
mesmo: o homem estranha-se do próprio homem. Torna-se estranho em
relação ao gênero humano. “O homem se converte em um simples meio
para outro homem; um meio para a satisfação de seus fins privados, de sua
avidez”. Não se verifica o momento de identidade entre o indivíduo e o
gênero humano - isto é, o homem vivendo para-si-mesmo conscientemente
como gênero -, maso seu contrário (ANTUNES, 2006, p. 128)

Desse modo, a relação estabelecida entre os seres humanos é uma relação
entre coisas (MARX, 2017). É o mundo das mercadorias que vai ganhando diversas
outras mediações e intensificando ainda mais o estranhamento na sociedade
contemporânea, uma vez que “estranhamentos também podem adquirir tanto formas
como conteúdos diferentes nos diferentes estágios” (LUKÁCS, 2013, p. 422). Assim,
o trabalho abstrato oculta o caráter útil e concreto do trabalho, produzindo o caráter
fetichista das mercadorias.
Como consequência, os produtos do trabalho se apresentam de maneira
intrínseca à própria dimensão social do trabalho, encobrindo as relações sociais dos
trabalhos individuais com o trabalho total, forçando-as a uma relação entre coisas objetos coisificados (MARX, 2017).
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Nessa sociabilidade, o valor de uso - como resultado do trabalho útil/concreto
- é subsumido pelo valor de troca, criando necessidades fetichizadas pelo mundo
das mercadorias. No capitalismo as mercadorias produzidas são estranhas ao
produtor, podendo ele ter acesso ao produto apenas se esse acesso for mediado por
outras mercadorias, como a venda da força de trabalho e o dinheiro como
mercadoria de troca. Assim, as relações se estabelecem meramente entre os
produtos do trabalho.
As transformações do mundo do trabalho postas pela reestruturação
produtiva52, como a flexibilização e o desenvolvimento da tecnologia, fazem com que
o estranhamento seja ainda mais intensificado e, evidentemente, acompanhado de
outras mediações e particularidades que legitimam e perpetuam a exploração do
trabalho e o desenvolvimento do capital, aprofundando formas modernas de
reificação (ANTUNES, 2009).
Na fase monopólica do capital, as necessidades de consumo são fetichizadas
e manipuladas (ANTUNES, 2006) para que o consumo seja cada vez mais ampliado.
Mas, com o desenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção,
contraditoriamente, ocorre a degradação da força de trabalho e o aumento da
miséria e da barbárie - ou seja, a negação do suprimento de suas necessidades
mais elementares -, causando formas ainda mais complexas de estranhamento.
Deste modo, as relações sociais assumem a “forma fantasmagórica de uma
relação entre coisas” (MARX, 2017, p. 147), pois, ao se comprarem mercadorias que
são “necessárias” para a vida moderna, não se coloca como importante conhecer o
trabalho daqueles que incorporaram valor àquela mercadoria. Pouco ou nada se
conhece sobre as atividades dos trabalhadores, como trabalham e em quais
condições. Harvey (2013) aponta que, para Marx, não há uma preocupação no
sentido moral de não reconhecimento do trabalho do outro, mas seu interesse
principal é desvendar como o mercado e a forma-dinheiro escondem as relações
sociais por meio da troca. Ele aborda isso de maneira bem didática:

52

Apesar da importância, não há possibilidade de nos aprofundarmos sobre esse aspecto. Para saber
mais, ver “Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho”
(ANTUNES, 2006) e “Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e negação do trabalho”
(ANTUNES, 2009).
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O que está em questão aqui? Digamos que você vá ao supermercado para
comprar alface. Para comprá-la, tem de desembolsar certa quantia de
dinheiro. Essa relação material entre o dinheiro e a alface expressa uma
relação social, porque o preço - o “quanto” - é socialmente determinado, é
uma representação monetária do valor. O que está por trás dessa troca
mercantil de coisas é uma relação entre você, o consumidor, e os
produtores diretos, aqueles que trabalham para produzir a alface. Para
comprar a alface, você não precisa conhecer o trabalho daqueles que
incorporaram valor a ela; contudo, em sistemas altamente complexos de
troca, é impossível conhecer a atividade dos trabalhadores, e é isso que
torna o fetichismo inevitável no mercado mundial. O resultado é que nossa
relação social com as atividades laborais dos outros é dissimulada em
relações entre coisas (HARVEY, 2013, p. 47)

Assim, toda a vida social é controlada pelas mercadorias, vive-se para
comprar e compra-se para viver53. Portanto, todos estão extremamente dependentes
de mercadorias na medida em que “o processo de produção domina os homens, e
não os homens o processo de produção” (MARX, 2017, p. 156).
Para Marx (2017), o fetiche da mercadoria é inseparável das mercadorias
inscritas no modo de produção capitalista, portanto é uma característica desse
sistema econômico que, embora o fetiche se apresente como imaterial, não significa
que ele seja irreal. Ele existe de maneira objetiva, ao mesmo tempo em que é
naturalizado pelas relações reificadas, ao ponto de ditar todo comportamento e vida
social.
Estamos constantemente reproduzindo e legitimando o capitalismo em nosso
cotidiano, mas sem nos darmos conta do que estamos fazendo, pois a “liberdade”
para se fazer ou não é, na verdade, inexistente. Aparentemente o que se apresenta
é que todos são “iguais”, compradores e vendedores, escondendo-se a essência
desse processo.
Carneiro (2018) refere que a autora Agnes Heller - discípula de Lukács problematizou a questão do fetiche em relação às necessidades humanas, fazendo
uma crítica ao conceito de necessidades que eram divididas entre necessidades
verdadeiras e necessidades falsas. A autora parte do pressuposto de que todas as
necessidades são legítimas, não sendo viável esse julgamento, e que um novo
modelo de sociedade imporia prioridades de necessidades, dadas as condições
53

É evidente que existem pessoas que conseguem consumir apenas aquilo que produzem, ou ainda
executar atividades de troca por meio de escambos, mas o que se expõe aqui é que sua subsistência
ainda dependerá da compra ou da venda de determinados produtos, pois estamos sujeitos a um
modo de produção que é dominante mundialmente.
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objetivas para satisfazê-las (HELLER, 1981 apud CARNEIRO, 2018). Contudo,
segundo Carneiro (2018), na “teoria dos carecimentos” de Heller não há o
reconhecimento do uso de substâncias psicoativas como uma necessidade humana.
Carneiro (2018) refere que, em uma entrevista de Heller a Ferdinando Adornato, ao
ser interrogada sobre a questão das drogas, a autora a reduz a uma dimensão do
vício ou da dependência54.
Apesar da contribuição da autora em sua teoria dos carecimentos55, para ela,
o consumo de drogas é uma maneira artificial de alcance do prazer e “a maioria das
drogas destrói a personalidade humana, tanto biológica quanto psicologicamente”
(HELLER, 1982, p. 27 apud CARNEIRO, 2018, p. 479). Carneiro (2018) vai contestar
Heller referindo que esses conceitos são descolados de uma compreensão histórica
e cultural, pois “mesmo o carecimento mais elementar, como a fome, é
historicamente determinado na cultura, desde os primórdios do primeiro cozimento
dos alimentos” (CARNEIRO, 2018, p. 480).
Dessa forma, as drogas foram tratadas, e ainda são, - mesmo por autores
marxistas - não como necessidades humanas em uma perspectiva histórica, mas
sempre relacionadas e limitadas ao campo da dependência química e do vício:
A escravidão provocada pela droga é da mesma natureza que aquela
suscitada pela comida para o obeso, ou por ver televisão para um
telemaníaco, ou seja, comportamentos de dependência obsessiva que são
típicos não somente das drogas como substâncias específicas produtoras
de estados de intenso prazer, mas do conjunto de atividades e produtos de
consumo humanos que, na forma e sob o reino da mercadoria, dominam os
homens como um vício de posse que se apropria de todos os desejos para
reduzi-los a sua forma grosseiramente material de consumo repetitivo e
desperdício, ou seja, a forma da compulsividade (CARNEIRO, 2018, p.
481).

Nesse sentido, as drogas se inscrevem no campo da dependência de
mercadorias na sociabilidade do capital. Tanto porque são necessárias para o
trabalhador dar conta das próprias condições postas pela alienação/estranhamento,
submetendo-se à reprodução desse sistema, quanto pelo aumento de sua produção
se constituir em uma atividade lucrativa, sobretudo para o mercado ilegal.

Ver entrevista no livro “Drogas: a história do proibicionismo”, páginas 479-480.
Para saber mais, ver HELLER (1981) apud CARNEIRO (2018).
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Segundo ANTUNES (2006, p. 132), o tempo livre do trabalhador pode se
configurar por uma busca de significados e sentidos que se contrapõem à reificação.
Contudo, no estágio atual do capitalismo, o “tempo livre” do trabalhador também é
dominado pelo mundo das mercadorias, onde as “múltiplas fetichizações e
reificações poluem e permeiam o mundo do trabalho, com repercussões enormes na
vida fora do trabalho” (ANTUNES, 2009, p. 130).
Nesse mesmo sentido, Carneiro (2018) traz a contribuição de Marcuse
(1962), especialmente em sua obra “Ideologia da Sociedade Industrial”, onde ele
aborda o crescimento da “mercantilização do prazer”, que se tornou massificado,
estimulando-se diversas formas de prazer por meio da “estética publicitária” e da
criação da indústria do entretenimento (MARCUSE, 1962 apud CARNEIRO, 2018).
Carneiro acrescenta ainda que a ampliação do consumo de psicoativos pode ser
inscrita dentro desse aspecto da busca pelo prazer.
Nessa sociabilidade, é relativamente aceitável a busca por prazer que se
apresenta como individual, mas que no fundo não é decorrente de escolhas e
desejos individuais isolados (CARNEIRO, 2018), mas correspondem a relações
sociais estranhadas, assim como também o saciamento do prazer é mediado por
mercadorias, além de serem essas mercadorias necessárias a reprodução da vida e
do capital.
Por isso, quando o uso recreativo de certas substâncias psicoativas
permanece no “âmbito individual” - de sua aparência imediata -, ele é altamente
estimulado pela publicidade e os meios de comunicação e socialmente aceito, como
é o caso do álcool56. Agora, quando esse uso torna-se “problemático”, ou seja,
56

De acordo com os dados do último Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas
no Brasil de 2005, o álcool é a droga mais consumida e também a que mais acarreta uso abusivo e
problemas decorrentes desse uso. Apesar disso, o consumo dessa substância é estimulado pelos
meios de comunicação, que denotam um interesse financeiro no mercado do álcool - leve-se em
consideração que a Ambev é uma das maiores empresas do mundo. Enquanto isso, o crack
representa apenas 0,7% do uso da população dessa amostra e, contraditoriamente, é disseminado o
discurso de que há uma epidemia de uso dessa droga, justificando políticas de higienização social
(DADOS…, 2006). Importante ressaltar também que o III Levantamento Domiciliar de Uso de Drogas
no Brasil, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, foi divulgado tardiamente devido a
censura da divulgação da pesquisa pelo Governo Federal, alegando-se que a instituição não cumpriu
regulamentos do edital e que haveria forte tendência ideológica da Fundação a favor da legalização
das drogas. Em nota, a FIOCRUZ alega ter cumprido todo o regulamento do edital. Portanto, os
dados tiveram divulgação meses depois da manifestação pública da entidade. Segundo a nota,
chegou à conclusão de que não há uma epidemia do uso de substâncias ilícitas que justifique
reformulações na política de drogas, que o atual governo vem modificando no sentido de endurecer
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quando isso atinge a esfera social de maneira que afete significativamente a
organização do modo de produção capitalista, como, por exemplo, sua capacidade
de venda da força de trabalho, esse uso se torna o vilão a ser combatido.
Importante ressaltar que, em casos como esse, o que está aparente é a
“dependência” química, mas ela não explica o processo. Na verdade, esconde a real
dependência: a dependência de diversas outras mercadorias que são necessárias
ao indivíduo, mas negadas, pois a satisfação de suas necessidades fica
condicionada à troca de mercadorias, ou seja, as necessidades são sujeitas aos
serviços de valorização das mercadorias. Portanto, se o sujeito não possui
condições de efetivar a troca, ele fica à margem de suas necessidades mais
imediatas. A imagem final elimina a necessidade de explicar o processo que o
produziu. Essa é uma expressão do estranhamento. Toma-se a forma pelo conteúdo
e edifica-se uma ideologia sobre o tema de maneira descontextualizada e ahistórica.
É inquestionável que o uso prejudicial de substâncias psicoativas constitui um
problema no âmbito da saúde pública, mas o que se confronta aqui é a nãopercepção do uso, seja ele abusivo ou não, relacionado às condições sociais
reificadas postas pelo mundo do capital, limitando a pessoa a escolhas individuais
e/ou morais. Da mesma forma, também é naturalizado o abuso e a dependência de
diversas outras mercadorias, estimulados pelo consumismo.
Nesse caso, a droga é a mercadoria que escancara os níveis mais profundos
de alienação e estranhamento, onde o sujeito aliena-se e estranha-se de si mesmo,
em alguns casos perdendo o controle do próprio corpo, algo que revela
explicitamente o que é ocultado cotidianamente no mundo do capital.
O abuso e a dependência de qualquer outra mercadoria não são
questionados, sobretudo quando se há o mínimo de condições para adquiri-la por
meio da venda da força de trabalho. Mas o uso abusivo e a dependência das
mercadorias drogas, dependendo das condições sociais em que o sujeito se insere,
podem levá-lo a ser julgado moralmente ou até mesmo criminalizado penalmente.
Cabe ressaltar que essas condições sociais são postas pelo sistema capitalista, que

penas contra o tráfico, como também aumentar a repressão e estimular a volta dos modelos de
tratamento manicomial (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2019).

89

se estrutura em relações de desigualdades sociais, raciais e de gênero (gênero,
aqui, se coloca para além do sexo biológico, contemplando também papéis sociais
culturalmente aceitos reproduzidos ideologicamente). Portanto, a questão das
drogas enquanto mercadorias também irão perpassar por esses aspectos que, de
certa forma, envolvem determinados sujeitos.
A relação que o sujeito estabelece com a mercadoria droga representa uma
relação social entre coisas na medida em que o uso está condicionado à troca,
escondendo todo o processo de produção e até mesmo de distribuição dessas
substâncias, principalmente das substâncias proibidas, por estarem em um circuito
ilegal onde a extração de mais-valor é ainda mais acentuada.

Cap. 2 - Drogas e o Serviço Social brasileiro: da questão moral à
expressão da “questão social”
Importante ressaltar que, antes de adentrar no debate atual da “questão das
drogas” no Serviço Social, é necessário compreender que esse amadurecimento não
ocorre de maneira imediata, mas consistiu em um processo que se deu desde a
institucionalização da profissão, onde a “questão social” era compreendida como
questão moral. Portanto, a “questão das drogas”, como uma das expressões da
“questão social”, também foi concebida dessa maneira.
Nesse sentido, busca-se assimilar como caminhou esse processo nos
primeiros anos da profissão, tomando pela raiz o desenvolvimento histórico que
ofereceu condições para o debate atual da “questão das drogas” no Serviço Social.
Assim, a transição da era industrial para a era monopólica, que impôs mudanças nos
padrões de acumulação capitalista, é de suma importância, pois, as drogas, que
sempre estiveram presentes na sociedade, também irão sofrer mudanças com a
consolidação do modo de produção capitalista, conforme apresentado no capítulo
anterior.
É necessário também compreender como ocorria a formação acadêmica em
Serviço Social, uma vez que, conforme destacou Albuquerque (2018), o debate da
“questão das drogas” ocorreu primeiramente no âmbito da formação, a fim de se

90

compreenderem as dinâmicas da realidade concreta do trabalho profissional e de se
construírem respostas para as novas demandas que surgiam em torno da temática,
impondo-se, assim, necessidades de ações e posicionamento por parte do Conjunto
CFESS-CRESS.
Já no item 2.2, também foi necessário situar o debate sobre a “questão das
drogas” a partir de um legado crítico, por meio de forças acumuladas do processo de
renovação do Serviço Social brasileiro. Portanto, recuperam-se elementos desse
período para então se adentrar na era pós-reconceituada, com uma perspectiva
crítica sobre essa temática, sobretudo na compreensão das drogas enquanto
mercadorias à luz da teoria social de Marx.
2.1. “Questão social” na era Vargas e o Serviço Social: os primeiros anos da
formação profissional no Brasil

Conforme já destacamos no primeiro capítulo, sob a luz da “Lei Geral da
Acumulação Capitalista”, o processo de acumulação de capital produz uma
população supérflua - o “exército industrial de reserva” (MARX, 2017) -, que deverá
se manter compulsoriamente, dadas as condições do sistema, disponível para
atender aos ditames do capital. Além dessa superpopulação relativa, a produção e
reprodução do capital em escala ampliada irá articular estrategicamente diversos
meios para extrair níveis cada vez mais altos de mais-valor, expondo a classe
trabalhadora a condições de expropriação e superexploração de sua força de
trabalho, com salários abaixo do necessário para sua subsistência e reprodução de
sua vida.
Engels (2010), ao observar o desenvolvimento industrial na Inglaterra, mais
especificamente em Londres, descreve as condições em que a classe operária se
encontrava, referindo-se ao uso abusivo do álcool realizado pelos operários para
darem conta das condições de trabalho. O texto revela em tom de denúncia as
diversas violações e as péssimas condições de trabalho a que os operários estavam
submetidos. Ele menciona, por exemplo, a formação dos grandes aglomerados
urbanos, a falta de moradia, o surgimento de doenças, a miséria, o desemprego e as
intensas jornadas de trabalho, inclusive de crianças e mulheres. Refere várias
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mortes por fome, que denomina como “assassinato social” produzido pela burguesia
industrial emergente dos países de capitalismo central, como é o caso das nações
da Europa:

Na escala em que, nessa guerra social, as armas do combate são o capital,
a propriedade direta e indireta dos meios de subsistência e dos meios de
produção, é óbvio que todos os ônus de uma tal situação recaem sobre o
pobre. Ninguém se preocupa com ele: lançado nesse turbilhão caótico, ele
deve sobreviver como puder. Se tem sorte de encontrar um trabalho, isto é,
se a burguesia lhe faz o favor de enriquecer à sua custa, espera-o um
salário apenas suficiente para o manter vivo; se não encontrar o trabalho e
não temer a polícia, pode roubar; pode ainda morrer de fome, caso em que
a polícia tomará cuidado para que a morte seja silenciosa para não chocar a
burguesia” (ENGELS, 2010, p. 69).

Nesse sentido, os problemas sociais emergentes, como o pauperismo, são
parte constituinte das relações sociais capitalistas e se diferem de outras expressões
de miséria decorrentes da pobreza nas sociedades que antecederam o capitalismo
(NETTO, 2001). Conforme já apontamos, em “A Lei Geral da Acumulação
Capitalista”, Marx (2017) refere que, ao passo em que se gera a riqueza apropriada
individualmente pela burguesia, crescem a pobreza, as desigualdades e a exclusão
social da classe trabalhadora. Nesse sentido, conforme destaca Iamamoto, a
acumulação da miséria, relativa à acumulação do capital, é a “raíz da produção e
reprodução da questão social na sociedade capitalista” (IAMAMOTO, 2011, p. 15 16).

A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das
desigualdades sociais engendradas na sociedade capitalista madura,
impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter
coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da própria atividade
humana - o trabalho -, das condições necessárias à sua realização, assim
como de seus frutos. É indissociável da emergência do “trabalhador livre”,
que depende da venda de sua força de trabalho com meio de satisfação de
suas necessidades vitais. A questão social expressa portanto disparidades
econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por
relações de gênero, características étnico-raciais e formações regionais,
colocando em causa as relações entre amplos segmentos da sociedade civil
estatal (IAMAMOTO, 2001, p. 16-17, grifos da autora).

José Paulo Netto também destaca que, embora o termo “questão social”,
derivado do pauperismo, fosse propriamente utilizado pelo pensamento conservador
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a fim de justificar reformas no sistema político-social sem tocar nas estruturas de
poder, é a partir do pensamento crítico marxista que o termo adquire radicalidade,
onde “a ‘questão social’ é constitutiva do desenvolvimento do capitalismo. Não se
suprime a primeira conservando-se o segundo” (NETTO, 2001, p. 45).
É nesse contexto social de revolução industrial e diante de tantos problemas
sociais que o Serviço Social tem sua origem e afirma-se como “especialização do
trabalho coletivo no quadro do desenvolvimento capitalista industrial e da expansão
urbana” (IAMAMOTO, 2015, p. 167) em meados do século XX, cenário em que,
conforme destaca Yazbek (1980), era necessária uma intervenção imediata na
realidade. Portanto, diante disso, “é necessário um trabalho de assistência cada vez
mais rigorosamente controlado e fundamentado em conhecimentos técnicos”
(YAZBEK, 1980, p. 15). Nesse sentido, o Serviço Social como profissão
especializada tem seu marco inicial no sistema capitalista monopolista, a fim de dar
conta dos problemas sociais decorrentes da industrialização - sendo a “questão das
drogas” um desses problemas. Contudo, a saída para o enfrentamento desses
problemas gerados pela acumulação capitalista não colocava no horizonte o fim do
sistema de classes, mas o reformismo, onde a moral e os bons costumes pudessem
adaptar o ser humano ao meio, bem como o meio ao novo ser humano. Assim surge
a primeira escola de Serviço Social nos Estados Unidos, em 1898, sob influência de
Mary Richmond (YAZBEK, 1980).
Importante contextualizar que esse período é demarcado pela nova fase do
capitalismo, denominada por Lenine (2010), como imperialismo 57. Essa fase, devido
à concentração de capital proporcionada pela produção de larga escala do padrão
fordista de acumulação, oferece condições para o surgimento dos monopólios, que
vão interferir na dinâmica econômica. Além disso, ocorre a mudança no papel dos
bancos, que antes cumpriam apenas função de intermediar pagamentos, e agora
passam a utilizar um sistema de créditos “como forma de estimular a produção
acelerada e em larga escala (típica dessa fase da acumulação)” (SILVA J.F. , 2015,
p. 107), fundindo o capital industrial com o capital bancário e dando origem ao

57

Ressalta-se que o termo imperialismo é utilizado por vários autores marxistas e possui diversas
interpretações. Sobre o debate do imperialismo na América Latina, destacam-se as contribuições de
Florestan Fernandes, Ruy Mauro Marini e Atílio Boron (BRANT et al , 2018)
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capital financeiro. Conforme destaca Lenine:

O imperialismo é o capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou
corpo a dominação dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu
marcada importância a exportação de capitais, começou a partilha do
mundo pelos trusts internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre
os países capitalistas mais importantes. (LENINE, 2010, P. 88)

Ressaltam-se ainda três aspectos importantes nessa dinâmica: primeiro, que
esse movimento não ficou restrito à Europa, ganhando dimensão internacional e
sendo parte da dinâmica de centralização do capital nas mãos de grandes
capitalistas, ou, melhor dizendo, das super superpotências a nível mundial. Com a
exportação de capital financeiro, altera-se não apenas o âmbito econômico, mas
também o político e a dependência de países, promovendo-se a submissão das
economias latino-americanas aos centros imperialistas. O segundo ponto é que
essas mudanças vão exigir uma reorganização do trabalho, intensificando o trabalho
improdutivo58 ligado ao setor de serviços - onde se insere o trabalho das/os
assistentes sociais. E o terceiro aspecto é o papel dos Estados nacionais, que
passam a investir, por meio dos fundos públicos, também no gerenciamento da
“questão social” (SILVA J. F., 2015). Nesse sentido, não podemos deixar de
mencionar que esse processo não ocorre sem lutas e pressões da classe
trabalhadora.
Assim, em sua fase imperialista, o capital precisou realizar concessões a fim
de responder às demandas da luta por direitos sociais e também oferecer um
contraponto ao avanço socialista. Esse movimento se expressou, após 2ª Guerra, no
Welfare State (Estado de Bem-Estar Social), conforme aponta Silva:

Esse paradigma se sustentou em um pacto social firmado entre sindicatos e
patrões, inspirado na tradição econômica keynesiana, certamente de base
fordista, com economia aquecida, altos índices de empregos (“pleno
emprego”), altas arrecadações gerenciadas pelo Estado burguês e a
redistribuição relativa dos impostos também na forma de serviços e de
direitos sociais. Isso certamente não eliminou a apropriação da riqueza
58

A categoria de trabalho improdutivo de acordo com Marx (2017),é aquele que faz parte da
acumulação capitalista, mas não gera mais-valor. Contudo, se trata de um tema complexo, sendo
necessário maiores aprofundamentos teóricos para compreender essa categoria na atualidade.
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socialmente produzida (a propriedade privada), mas abrandou, por um curto
espaço de tempo, a desigualdade social em alguns países do continente
europeu e, sobretudo, serviu para a reconstrução da Europa pós-II Grande
Guerra Mundial (SILVA J.F. 2015, p. p. 107-108)

Todavia, conforme ainda destacou Silva, esse período foi findado pela
“profunda crise de acumulação de capital”, devido à crise do “socialismo real”, bem
como à “insustentabilidade dos padrões da economia Keynesiana” (SILVA J.F.,
2015, p. 108), dando início ao período que denominamos como neoliberalismo.
Todo esse contexto impõe às/aos assistentes sociais e à profissão, logo em
sua gênese, outras características. Todavia, na América Latina, incluído o Brasil, há
outras particularidades da “questão social”, consequência de nossa formação social.
Conforme destaca Ianni (2004), a colonização é uma marca da história do
Brasil e dos países da América Latina, onde o excedente econômico transferido aos
países europeus, que condiciona a economia para a agroexportação por meio da
expropriação de recursos naturais, do trabalho escravo dos negros africanos, da
guerra contra povos originários e do patriarcado, impõe características de um
capitalismo dependente na dinâmica do sistema capitalista mundial. Ao passo que,
mesmo após a declaração da independência do país, essa dinâmica se perpetua até
os dias de hoje pelas relações imperialistas (IANNI, 2004)59.
Outra particularidade do desenvolvimento da formação social brasileira
corresponde ao período do Brasil República marcado pela “Era Vargas”, que tem
início com a Revolução de 1930 e vai até ao ano de 1945 - período que representou
um marco na história brasileira devido às inúmeras mudanças promovidas no país,
tanto do ponto de vista econômico quanto político e social. As transformações
sociais em curso nesse período permanecem fortemente influenciadas pelo passado
colonial e de capitalismo dependente, inserindo um processo de industrialização que
articulou estruturas modernas e atrasadas, promovendo um desenvolvimento
desigual e combinado, a fim de manter o equilíbrio do sistema econômico mundial.
Conforme aponta Ianni, “Aí está uma peculiaridade básica da formação social
brasileira, conforme se revela no século XX. O presente capitalista, industrializado,
59

Relações essas que também carregam uma herança racista e machista, impostas pelo escravismo
e pelo patriarcado, conforme discutido no primeiro capítulo.
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urbanizado, convive com vários momentos pretéritos” (IANNI, 2004, p. 60-61).
Nesse sentido, conforme afirma Florestan Fernandes (2009), o capitalismo
brasileiro se desenvolverá pela via colonial, sendo que o processo de
industrialização brasileira ocorre de maneira hipertardia e ainda marcada pela
economia dependente e voltada para a agroexportação, especialmente por meio da
indústria cafeeira no Estado de São Paulo. Aqui, é importante ressaltar que o café é
a droga cujas propriedades naturais expressam as relações sociais demandadas
pelo modo de produção capitalista emergente. Era necessário um estímulo frenético
para dar conta das condições de trabalho, e era o café que, no Estado de São
Paulo, estimulava a expansão da indústria e movia suas engrenagens políticas e
econômicas. Portanto, a relação dos seres humanos com essa substância
acompanhou o desenvolvimento do país. Ianni (2004) descreve, com fundamentação
em Caio Prado Júnior (1976), essa centralidade do café no desenvolvimento, não
apenas em termos econômicos, mas também reforçando a importância da
cafeicultura no campo social e político da formação social brasileira:

O café deu origem, cronologicamente, à última das três grandes
aristocracias do país: depois dos senhores de engenho e dos grandes
mineradores, os fazendeiros de café se tornaram a elite social brasileira. E
em consequência (uma vez que o país já era livre e soberano) na política
também. O grande papel que S. Paulo foi conquistando no cenário político
do Brasil, até chegar à sua liderança afetiva, se fez à custa do café, e na
vanguarda deste movimento de ascensão, e impulsionando-o, marcham os
fazendeiros e seus interesses. Quase todos os maiores fatos econômicos,
sociais e políticos do Brasil, desde meados do século passado até o decênio
do atual, se desenvolvem em função da lavoura cafeeira: foi assim com
deslocamento de populações de todas as partes do país, mas em particular
do norte para o sul, e S. Paulo especialmente; o mesmo com a maciça
imigração européia e a Abolição da Escravidão; a própria federação e
República mergulharam suas raízes profundas neste solo fecundo onde
vicejou o último soberano, até a data muito recente, do Brasil econômico: o
rei-café, destronador do açúcar, do ouro e diamantes, do algodão, que lhe
tinham ocupado o lugar no passado (JÚNIOR, 1976, p. 177-178 apud
IANNI, 2004, p.65-66).

Ao passo em que ocorre o crescente avanço da industrialização no país,
principalmente pelo impulsionamento de políticas econômicas de Getúlio Vargas,
expressa-se nesse período a revolução burguesa, sendo que, de acordo com
Florestan Fernandes (2009), essa burguesia não se constitui com as mesmas
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características de países de capitalismo central, nos moldes da revolução burguesa,
mas sim como uma burguesia que se alia ao imperialismo, aceitando sua condição
de subalternidade. Conforme destaca Yazbek (1980), no período de 1929 a 1945
ocorre uma redefinição mundial da ordem capitalista, onde os países da América
Latina passam sua dependência do capitalismo europeu, mais especificamente da
Inglaterra, para os países norte-americanos, principalmente os Estados Unidos.
Outro aspecto importante a se destacar é que esse processo de
transformação social, política e econômica, expresso sobretudo pela “Revolução” de
1930, não representou uma superação das relações de poder da oligarquia cafeeira
e das relações de desenvolvimento desigual da produção capitalista dentro do
próprio país, mas sim uma disputa entre grupos hegemônicos, que ganham ainda
mais força devido ao apoio de outros setores, como, por exemplo, a classe média
dos centros urbanos (profissionais liberais, empregados do comércio e da indústria),
considerada uma frente oposicionista diversa e heterogênea (YAZBEK, 1980). Em
meio a isso, explodem também várias revoltas de oposição que já vinham em curso,
como, por exemplo, o “Tenentismo Nacionalista”, e protestos sociais, tanto no campo
quanto na cidade, colocando no horizonte “tanto a necessidade da reforma como a
possibilidade da revolução” (IANNI, 2004, p. 88).
Dado o contexto mundial de crise econômica e o medo do bolchevismo que
pairava no ar, Getúlio Vargas, sabendo disso, chega ao poder utilizando vários
mecanismos de conciliação que beneficiam tanto os tenentistas opositores quanto a
antiga elite. Além disso, pensando nas condições precarizadas em que o operariado
industrial vivia com o início do processo de industrialização, o que acarretava
temores de revoltas populares, Getúlio, apoiado pela burguesia nacional, lança
vários mecanismos de controle de classes, institucionalizando as lutas operárias por
meio de direitos à sindicalização vinculados ao Estado e da legislação trabalhista,
regulando as condições de trabalho e oferecendo amparo assistencial à classe
trabalhadora, a fim de lidar com a “questão social”, que ganha, pela primeira vez no
Brasil, seu reconhecimento pelo Estado (YAZBEK, 1980).
Portanto, é como parte constituinte desse processo de produção acelerada de
capital que os problemas sociais emergem com particularidades muito específicas
no país, onde a burguesia passa reconhecer a necessidade de fazer a gestão da
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“questão social”, uma vez que a classe trabalhadora entra na cena política da luta
por direitos (IAMAMOTO, 2001). Octavio Ianni também refere:

Aos poucos, alguns setores dominantes e os governos são levados a
reconhecer que a questão social é uma realidade. Ainda que utilizem outras
denominações e preconizem a violência contra as reivindicações e os
protestos, ainda assim se começa a reconhecer que algo pode mudar, que
alguma negociação pode haver, sem que o status quo seja abalado. Tanto é
assim que ao longo das décadas de 20 a 30 os governantes e setores
dominantes começaram a admitir que a questão social poderia deixar de ser
considerada um problema de polícia, e começar a ser tratada como um
problema político (IANNI, 2004, p. 89).

Contudo, a “questão das drogas” e diversas outras expressões da “questão
social” no Brasil nunca deixaram de ser tratadas pelo duplo aspecto: o controle
social - por meio de políticas assistencialistas - e a repressão do Estado por
intermédio da polícia e das instituições estatais, limitada pelos muros do populismo e
do militarismo. A “Era Vargas” representou bem essa duplicidade, e, diferente da
República Velha, em que não se reconhecia a “questão social”, com o movimento
dos anos 1930 passa-se a reconhecê-la e a promover ações que evitem o conflito
entre as classes (YAZBEK, 1980).
Além disso, Getúlio Vargas, ainda em seu governo provisório, vai manobrar
politicamente os grupos divergentes, tanto dos constitucionalistas liberais, quanto
dos tenentes, por meio do paternalismo político, beneficiando ambos os grupos.
Porém, ainda assim, explode em 1932 a Revolução Constitucionalista, liderada pela
burguesia liberal, sobretudo pelo Partido Democrático. Depois de um ano, o país
realiza suas eleições para a Assembleia Constituinte, que em 1934 elegeu Vargas
por voto indireto.
A nova Constituição - a segunda da República - segundo Yazbek (1980),
continha projetos distintos, pois representava tanto os ideais do liberalismo político e
do reformismo econômico quanto a garantia de direitos aos trabalhadores, regulando
as condições de trabalho no país. Essa contradição, presente na dinâmica social e,
inclusive, expressa nesta Constituição, revela a possibilidade de mudança do curso
da história, onde grupos revolucionários de esquerda passam a se organizar,
sobretudo pela liderança de Luiz Carlos Prestes, que seria candidato à presidência
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da república nas eleições de 1938. Em contrapartida, a direita, inspirada pelo
fascismo europeu e aliada ao “integralismo”, promove uma polarização e uma luta
ideológica (YAZBEK, 1980).
Diante disso, é aprovado o Estado de Sítio, dando poderes ao Estado para
reprimir práticas consideradas subversivas e combater o comunismo, e centrandose, ao mesmo tempo, na conciliação de classes. A revolução burguesa hipertardia
impôs ao país a legitimação do projeto burguês por meio de um Estado comandado
por militares, promovendo ações repressivas que desarticularam partidos de
esquerda, sendo eles extintos ao passo que diretrizes baseadas em modelos
corporativos europeus, assentados no regime fascista, foram fortalecidas. Todavia,
junto a isso, o Estado burguês buscava apoio das classes populares, promovendo a
dicotomia entre conciliação e repressão. Esse período se expressou na ditadura de
Getúlio Vargas.
No fim da década de 1930, a industrialização receberá total apoio estatal e do
empresariado e, ao mesmo tempo, diante do temor de uma revolta popular, se
oferecem diversos mecanismos assistencialistas para seu controle, sendo o Estado
um “agente político da industrialização, respeitando a iniciativa privada e procurando
responder às reivindicações populares pelo bem-estar social e pelo consumo”
(YAZBEK, 1980, p. 26).
Ressalta-se que o colapso da ditadura de Getúlio e a derrota do nazi-fascismo
não significou uma virada de direção política, mas a construção de uma frágil
democracia comandada pelo imperialismo norte-americano, em que é realizado um
jogo transitório e uma aliança da burguesia com a classe trabalhadora, intensificando
a política populista. Assim, foram convocadas eleições com sufrágio universal, e se
concedeu liberdade política aos partidos. Todavia, em outubro de 1945 Getúlio é
deposto, e posteriormente é eleito em seu lugar o general Eurico Gaspar Dutra
(YAZBEK, 1980).
É diante dessa conjuntura de transformações políticas e econômicas que se
deu, entre 1930 e 1945, a gênese do Serviço Social no Brasil inicialmente
influenciado pelo Serviço Social europeu, de tradição frango-belga, de base
neotomista. Surgido no marco do capitalismo monopolista, cujas características
eram de intervenção nesse cenário de acirramento da “questão social”, o Serviço
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Social brasileiro é orientado pela corrente positivista, que “considera o sistema social
como um organismo estruturado e estático no qual só existem condições para
ajustes, reformas e erradicação de patologia” (YAZBEK, 1989, p. 40).
Nesse sentido, a Igreja Católica também vai cumprir papel importante de
legitimação dos interesses burgueses, conformando interesses congêneres com o
Estado. Isso porque a Igreja Católica vê ameaçada sua hegemonia enquanto
influenciadora de visão de mundo das classes dominantes diante da reforma
protestante, obrigando-se a “reagir, reagrupando suas forças, visando à reconquista
de suas antigas prerrogativas e privilégios, tanto práticos como ideológicos”
(IAMAMOTO 2006, p. 141). Nesse sentido, Iamamoto refere que ocorre nesse
período a “reação católica”.
O momento histórico-social que se apresentava era de redefinição da ordem
capitalista mundial, que, no contexto brasileiro, expressava-se pelas transformações
sociais, políticas e econômicas que marcaram o período do surgimento da
industrialização. Portanto, dadas essas condições expressas por contradições e
confrontos, a Igreja Católica ganha forças no plano social, impulsionada pelo
movimento social católico. Assim, a igreja era uma das principais responsáveis pelas
obras sociais, bem como pela fundação do Centro de Estudos e Ação Social de São
Paulo e da Escola de Serviço Social. Com a criação da escola, em 1936, surge no
Brasil a formação em Serviço Social, vinculada à igreja, que, por meio da Ação
Social, pretendia tecnificar o trabalho assistencial que vinha sendo desenvolvido no
âmbito da caridade e benevolência dos fiéis (YAZBEK, 1980).
De acordo com Yazbek (1980), o Serviço Social brasileiro se caracterizou por
quatro fases60. A primeira fase corresponde ao período de 1930 a 1945, demarcado
pela influência europeia idealista confessional; a segunda fase corresponde ao
período de 1945 a 1958, balizado pelo avanço da tecnologia moderna e sob
influência norte-americana, trazendo ao Serviço Social o aspecto metodológico; na
terceira fase, o Serviço Social continua recebendo influência norte-americana e
aprofunda sua contribuição para o desenvolvimento do sistema capitalista; e a
quarta fase, que se inicia no ano de 1965, tem como marco os movimentos de
60

Segundo a autora, fases não estanques, mas que acompanham o movimento da realidade
(YAZBEK, 1980).
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reconceituação latino-americanos, na busca de um modelo teórico-prático de acordo
com a realidade e experiência locais.
No período de

1930 a 1945, no qual está dada a revolução burguesa

brasileira, impulsionada, sobretudo, pelo governo nacional-desenvolvimentista de
Getúlio Vargas, o Serviço Social se consolida como profissão na fase monopólica do
capital, particularmente no Brasil, desenvolvido pela via colonial e marcado pela forte
presença do Estado (SILVA J.F, 2015). Nesse sentido, é evidente que a profissão
nasce devido às necessidades da conjuntura política e econômica a fim de
consolidar os interesses de classe do Estado e da Igreja. Assim, um grupo de
mulheres da Juventude Feminina Católica começam a participar da vida política,
realizando aproximações com a classe operária na defesa dos “valores humanos” e
da “pessoa humana”, criando Centros Operários, promovendo a formação moral,
principalmente das operárias, e desenvolvendo ações de orientação na doutrina
católica, esta influenciada pelo positivismo de Augusto Comte (SILVA J.F., 2013).
Yazbek, em entrevista concedida por Odila Cintra Ferreira61, a primeira
presidente do Centro de Estudos e Ação Social - CEAS62, demonstra que a
intencionalidade dessas mulheres não era a de criar um movimento religioso, mas
um movimento social - ainda que de caráter conservador e anticomunista -, onde
“procuravam despertar nas operárias o interesse da classe e desenvolver-lhes o
espírito associativo, preocupando-se mais com o aspecto formativo do que com as
possíveis formas ou rumos que os grupos assumiriam” (YAZBEK, 1980, p. 34).
Também

nesse

contexto,

Iamamoto

destaca

que

os movimentos sociais

desencadeados pelo cenário de transformações decorrentes do processo de
61

Odila foi formada na Escola Normal Social, a primeira Escola de Serviço Social, localizada na
França. Essa era uma escola de Ação Social voltada ao trabalho no meio operário. Posteriormente,
outras duas mulheres, Maria Kiehl e Albertina Ramos, vão para a Europa e realizam o curso de
Serviço Social na Escola Católica de Serviço Social de Bruxelas, na Bélgica, para então depois
organizarem o curso de Serviço Social no Brasil, que seguirá a orientação do Serviço Social europeu,
mais especificamente o franco-belga, embora se realize a tentativa de adequar os conhecimentos
obtidos ao contexto social brasileiro (YAZBEK, 1980).
62
O Centro de Estudos e Ação Social foi quem promoveu a implementação e organização da Ação
Católica na cidade de São Paulo. Inicialmente é vinculado à hierarquia da Igreja Católica e
posteriormente, com a organização da Juventude Feminina Católica, desvincula-se do Secretariado
para então realizar a implantação da Escola de Serviço Social. Foi o CEAS que criou os Centros
Operários em 1932 para que se pudesse ir além do estudo teórico. Mais tarde esses Centros se
constituíram como sede da Juventude Operária Católica e compuseram campos de estágio
profissional da Escola de Serviço Social (YAZBEK, 1980).

101

industrialização, ainda que buscassem uma “cidadania social”, são subordinados ou
aliados ao Estado (IAMAMOTO 2006, p. 126).
O surgimento do CEAS em 1932 reflete a conjuntura que se evidenciava no
país, sobretudo na cidade de São Paulo. Nesse período, a Igreja Católica entra no
cenário como uma força social, reconhecendo a “questão social” e tomando a frente
de ações de forma que se pudesse “dar maior rendimento às iniciativas e obras
promovidas pela filantropia das classes dominantes paulistas sob patrocínio da
Igreja e de dinamizar a mobilização do laicado” (IAMAMOTO 2006, p. 168). Nesse
sentido, são propostas reformas e combate ao comunismo e ao liberalismo
“exacerbado”, à sua face mais “selvagem”, sob orientação do pensamento católico
na busca por um capitalismo mais “humano” (SILVA J.F, 2015) e pela construção de
uma ordem e de “democracia cristã”, com base em encíclicas como a Rerum
Novarum e a Quadragesimo Ano. Por isso, a “questão social” - e, portanto, a
“questão das drogas” - era compreendida como um problema moral e religioso, fruto
do industrialismo desenfreado e da falta de direitos à classe trabalhadora, sendo
necessário reformar o regime social segundo as normas cristãs (YAZBEK, 1980).
É nessa perspectiva que, a partir das crescentes demandas do mercado de
trabalho, foi fundada a primeira Escola de Serviço Social em São Paulo em 1936,
impulsionada pelas primeiras assistentes sociais formadas na Europa juntamente
com os trabalhos já realizados pelo Centro de Estudos e Ação Social, com o objetivo
de tecnificar o trabalho assistencial e promover a formação moral, preparando as
profissionais para enfrentar os problemas do pauperismo na perspectiva da doutrina
católica:

O pensamento católico da época via a “questão social” como um conjunto
de males sociais generalizados em tempos de sociedade moderna
(industrializada), sendo que o pauperismo é um desvio propiciado pelo
individualismo moral, político e religioso, como decorrência do processo de
industrialização desenfreado que faz com que os operários recorram à
equivocada luta de classes materializada, sobretudo, por meio das greves
(SILVA J. F., 2013, p.76).

Nesse sentido, era necessário que o Estado exercesse controle social da
classe

operária

por

meio

da

legislação

trabalhista

e

da

sindicalização
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institucionalizada, e a formação em Serviço Social deveria ser capaz de dominar
tanto a dimensão técnica-operativa quanto, teórico-metodologicamente, as ações
desenvolvidas pelos profissionais e legitimadas pelo Estado e pelas elites (SILVA J.
F. , 2013).
Pode-se verificar esse caráter no artigo de Helena Iracy Junqueira na primeira
revista de Serviço Social do Brasil - a Revista Serviço Social, sob direção do Padre
Roberto Sabóia de Medeiros -, onde ela escreve sobre a organização do Programa
para a Escola de Serviço Social:

Serviço Social é toda atividade que visa atender às deficiências dos
indivíduos e dos grupos sociais, de maneira científica. De maneira científica,
pareceria presunçoso, se não acrescentássemos que assim nos
expressamos, referindo-os ao método do Serviço Social que se caracteriza
pela procura das causas dos desajustamentos sociais e ação direta sobre
elas. É justamente o que distingue o Serviço Social das antigas formas de
assistencia, o que não implica dizer que o Serviço Social a elas se opõe;
antes representa uma evolução dos antigos metodos, favorecida com as
descobertasculo passado, com o desenvolvimento dos estudos
sociologicos, e exigida pela extensão, intensidade e complexidade dos
problemas sociais da época (JUNQUEIRA, 1943, p. 39).

A formação da primeira turma de Serviço Social ocorreu em 1939, data da
fundação da Revista Serviço Social. Na primeira edição da revista, encontramos a
compreensão da “questão social” como uma questão moral, realizando uma crítica à
perspectiva do materialismo:

A exaltação do elemento material em detrimento da dignidade humana
levou a discordia entre as classes, a luta entre capital e trabalho, luta esta
que tanto mais se acentua quanto teimam os homens em considerá-la,
antes de tudo, como uma questão essencialmente economica. A questão
social entretanto, é fundamentalmente uma questão moral. O trabalho é um
ato humano, e como tal, regido pela moral que lhe impõe deveres
correspondentes às necessidades da vida. O capital baseia-se no direito
natural e é, portanto, justificado pela moral (TELLES, 1939, p.3)

É evidente que a formação em Serviço Social promove uma tecnificação e
racionalização das obras sociais até então existentes. Contudo, a vinculação com a
doutrina católica ainda presente vai permear a formação e o trabalho profissional.
Nesse sentido, por mais profissional e técnica que fosse a formação, a escolha por
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essa profissão era compreendida da seguinte forma: “[...] Em suma, o Serviço Social
reclama uma verdadeira vocação de seus agentes” (FERREIRA, 1939, p.6).
Portanto, o trabalho social deveria ser compreendido como uma “missão”,
defendendo-se inclusive que não se deveria dar tanta importância ao nível salarial:

Aqueles que pretendem dedicar-se ao Serviço Social devem ser realmente
solicitados pela situação penosa de seus irmãos, pelas injustiças sociais,
pela ignorância, pela miséria, e a esta solicitação devem responder as
qualidades pessoais de inteligência e vontade indispensáveis à realização
do Serviço Social (JUNQUEIRA, 1943, p. 40).

Nesse sentido, segundo Helena Junqueira (1943), a formação considerava
quatro aspectos: a formação intelectual, a formação do raciocínio, a formação moral
e a formação profissional.
Segundo a mesma, a formação intelectual consiste em disciplinas que irão
oferecer uma base teórica. A autora ressalta que a maioria dos alunos que procuram
o curso não possui formação superior e um conhecimento aprofundado, pois “seria
impraticável exigir-se um curso além do secundário para a matrícula em Escola de
Serviço Social” (JUNQUEIRA, 1943, p. 42). Para ela, o ideal seria que fossem
disponibilizadas

disciplinas

como

sociologia,

economia

política,

moral

e,

principalmente, ênfase nos problemas sociais. Contudo, devido à falta de preparo
dos cursistas, matérias como higiene, psicologia, psiquiatria, pedagogia, sociologia,
direito e até mesmo anatomia e fisiologia eram necessárias no primeiro ano de curso
(JUNQUEIRA, 1943, p. 41-42).
A formação do raciocínio consiste em “criar o hábito da lógica, da objetividade
em face das realidades e na aquisição de certas noções básicas filosóficas”
(JUNQUEIRA, 1943, p. 42) Ela se refere especialmente à capacidade prática dos
alunos de pensar e intervir na realidade, orientados pela corrente filosófica positivista
(YASBEK, 1980)63.
A formação moral é vinculada à ética profissional, que visa a desenvolver e
aprofundar os conhecimentos nos valores morais e o posicionamento do Assistente
Segundo Carmelita Yazbek (1980, p. 40): “orienta-se a profissão pela corrente filosófica positivista,
que considera o sistema social como um organismo estruturado e estático no qual só existem
condições para ajustes, reformas e erradicação de patologia.
63
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Social diante do trabalho, sempre vinculado à concepção cristã (JUNQUEIRA, 1943).
Já a formação profissional consistia em uma parte informativa sobre o Serviço
Social, seus fundamentos, métodos e modalidades. Porém, como ainda não havia
acúmulo de conhecimento sobre a área, o estudo se relacionava com o trabalho
prático, como, por exemplo, a visita em obras sociais e estágios pautados na prática
dos “Casos Individuais”, que consistem numa abordagem individualizada dos
problemas sociais na perspectiva de “adaptar o indivíduo ao meio e o meio ao
indivíduo” (YAZBEK, 1980, p. 52).
Não é por acaso que o Serviço Social emerge em um momento histórico
político e social de mudanças nas relações econômicas, onde a “questão social”
passa a ser uma preocupação do governo Vargas, que vai fazer o gerenciamento da
“questão social” por meio do controle dos conflitos de classes utilizando a
implementação dos direitos trabalhistas e, por outro lado, combatendo o comunismo.
Como expressão disso, em 1940 tem início no Brasil o Serviço Social na indústria,
contexto em que, inclusive, é lançada uma campanha para a implementação do
Serviço Social na indústria paulista (YAZBEK, 1980).
Conforme destacamos no primeiro capítulo, Engels, ao descrever a situação
da classe trabalhadora na Inglaterra, refere que, dentre as condições deploráveis em
que os operários se encontravam, o alcoolismo era um aspecto fortemente presente.
O uso abusivo do álcool se relacionava às péssimas condições de vida, se
apresentando como algo que “torne suportável a perspectiva do amargo dia
seguinte” (ENGELS, 2010, p. 142). Todavia, apesar da influência do Serviço Social
europeu, num contexto em que a realidade da classe operária correspondia à
realidade descrita por Engels, não se apresenta na literatura dos primeiros anos de
formação do Serviço Social brasileiro nenhuma ênfase quanto ao problema de uso
de drogas, sobretudo de álcool, com a discussão surgindo apenas entre temas
transversais.
Embora o uso do álcool ou os problemas relacionados a esse uso não
apareçam explicitamente nesse debate, é possível constatar o aspecto moral sob o
qual era compreendida a “questão social”, que levava a ações psicologizantes uma
vez que essas questões eram relacionadas a problemas de caráter, podendo ser
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chamadosde “vícios morais”, como, por exemplo, a mentira, a vagabundagem e o
roubo (MANCINI, 1945).
Na Revista Serviço Social de dezembro de 1945, Luis Carlos Mancini, em seu
artigo “O sentido da Criança”, analisa e descreve situações de “delinquência juvenil”.
Refere que o uso do álcool pelos pais era um dos fatores que levavam as crianças
ao crime, assim como também a saída da mãe do espaço doméstico:

Fred Schoff observando 1.589 menores constatou que 577 eram filhos de
bêbados, 216 tinham a mãe trabalhando fora de casa (e ainda se discute
sobre a mulher ter ou não uma missão a se cumprir em casa), 30 eram
filhos de criminosos, 12 nunca tiveram domicílio e 21 viviam em lares mal
constituídos (MANCINI, 1945, p. 29).

Ainda sobre o uso de álcool, escreve: “Sobre um total de 2.371 estudados
pelos ‘Children’s Bureau’ e que tinham comparecido à Corte Juvenil de Boston,
encontrou-se 41% dos pais, 7% das mães e 6% dos pais e mães com passado
alcoólatra” (MANCINI, 1945, p. 29), referindo que “a quasi totalidade dos autores
proclamam essa verdade: - os filhos pagam, inexoravelmente, os pecados dos pais
(MANCINI, 1945, p. 29).
Sem nenhuma crítica à estrutura social, econômica e política em relação ao
uso de álcool, o autor direciona a questão para o âmbito individual. Nesse sentido,
refere que a Ação Social voltada ao problema da “delinquência” deveria se pautar
por ações preventivas e curativas voltadas à família (sobretudo considerando o
divórcio uma questão de instabilidade familiar). No caso dos “desajustamentos
familiares”, como, por exemplo, “o vício instalado, da fome que embruteceu e
provocou reações anti-sociais, do corpo ou do espírito definhado”, o trabalho social
deveria ser voltado para ações curativas (MANCINI, 1945, p. 31).
Nessa mesma edição da Revista do ano de 1945 são divulgados textos sobre
o 1º Congresso Pan-Americano de Serviço Social, realizado em Santiago, no Chile.
No texto sobre “reportagem social sobre o Chile”, Mancini refere que o Congresso se
preocupou com 4 temas considerados oficiais sobre o Serviço Social, sendo eles:
Serviço Social Rural, Serviço Social na Indústria, Serviço Social Médico e Serviço
Social de Menores (de infância e adolescência). Ao se observar o debate sobre a
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“questão das drogas” no período de 1930 a 1945, nota-se que se apresenta de
maneira superficial e individualizando apontamentos sobre o uso de álcool no âmbito
do Serviço Social de Menores, relacionado ao uso de álcool realizado pelos pais ou
cuidadores.
Mesmo no Serviço Social junto às organizações médicas, compreendido na
área da higiene, que se expressa como disciplina nos currículos adotados pela
Escola de Serviço Social de São Paulo, também não se apresenta esse debate.
Nesse Congresso, foi realizada a seguinte orientação ao Serviço Social Médico:

No tocante ao Serviço Social nas instituições médicas, recomendou-se a
intensificação do ensino da medicina social e a definição das funções de
assistentes, enfermeiras de saúde pública ou visitadoras de higiene, tendo
em vista que o Serviço Social nos serviços médicos, é uma técnica à qual
corresponde, principalmente, a dignificação da pessoa humana e a cura dos
problemas sociais, psicológicos, morais e econômicos do enfermo e sua
adaptação ao meio ambiente (MANCINI, 1945, p. 125).

Um pouco mais adiante, como um dos braços da Higiene, apresentava-se
também como campo de atuação profissional a Higiene Mental, entendida como “a
ciência que dita as medidas que proporcionam a saúde mental” (SILVA N., 1963,
p.10). Nesse sentido, o papel do/da Assistente Social era o “manejo da situação
ambiental, complementadas de técnicas psicoterápicas” (PERES et al, 1963, p. 25).
Experiências empíricas expressas na Revista Seleções de Serviço Social de
1963, da PUC de Porto Alegre, apresentam um grupo de Assistentes Sociais
trabalhadores do Hospital São Pedro que escrevem sobre a experiência do trabalho
profissional na higiene mental realizado pelo Serviço Social Psiquiátrico.
Esse artigo conta que as técnicas utilizadas pelos profissionais eram voltadas
ao diagnóstico e tratamento, sendo que o diagnóstico seria a “análise da
personalidade do cliente”, a fim de corrigir os “desajustados” (p. 24), e o tratamento
era basicamente o medicamentoso, o biológico (que constitui o trabalho com o meio,
nesse caso, com a família do cliente) e o psicotrópico. Nesse sentido, o Serviço
Social Psiquiátrico era constituído por 7 princípios básicos :

1º - O S.S.P. é um ramo do Serviço Social e por isto, têm as mesmas
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características do Serviço Social como disciplina profissional. 2º - O S.S.P. é
praticado primariamente por Assistentes Sociais de casos, apesar de
recentemente os Assistentes Sociais de grupo, começarem a trabalhar em
estabelecimentos psiquiátricos juntamente com Assistentes Sociais de
Casos. 3º - O S.S.P. coopera em relação direta é responsável com um
Psiquiatra, isto é, um relacionamento de equipe. 4º - O S.S.P. é praticado
em instituições psiquiátricas hospitalares ou clínicas especializadas. 5º - O
foco de atenção do S.S.P. é o paciente, sua família e sua comunidade. 6º O interesse principal do S.S.P. é o diagnóstico e o tratamento de pacientes
mentalmente enfermos ou emocionalmente perturbados. 7º - O S.S.P. se
constitui numa especialização do Serviço Social com formação técnica
apropriada (PERES et al, 1963, p. 24)

Todavia, observamos que, embora na atualidade o uso prejudicial de
substâncias psicoativas esteja relacionado a área da saúde, sobretudo no campo da
saúde mental, nesse período o Serviço Social Psiquiátrico também não realizava
esse debate, voltando suas ações para uma perspectiva psicologizante, focada no
Serviço Social de Caso.
Com isso, podemos refletir: como o Serviço Social tem observado os
fenômenos reais e factuais presentes na realidade material? O uso das drogas sejam elas lícitas ou ilícitas - sempre esteve presente na sociedade, e começa a
ganhar visibilidade pública e se tornar uma “problemática” no marco do capitalismo
monopolista, período em que também nasce o Serviço Social. Contudo, a atenção
da profissão para essa questão se deu tardiamente, ainda que considerando apenas
o aspecto que se expressa nas consequências do uso, e não uma perspectiva de
totalidade, na qual as drogas se inserem nesse contexto como mercadorias nas
relações sociais capitalistas. Portanto, envolvendo não apenas o consumo, mas
também a produção e a distribuição das drogas e as consequências do
proibicionismo. Nesse sentido, só foi possível que a profissão amadurecesse o
debate sobre essa temática na era pós-reconceituada, por meio de um legado
crítico, do qual trataremos no item seguinte.
2.2. O processo de Renovação do Serviço Social brasileiro: a construção de
possibilidades de ruptura com a perspectiva moral em relação à “questão das
drogas”.

É importante primeiramente destacar que o processo de renovação do
Serviço Social brasileiro foi o pontapé inicial que criou condições para o pensamento
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crítico em relação à “questão das drogas” e, mesmo que tardiamente, realizou a
ruptura com o proibicionismo às drogas de maneira hegemônica, como parte de um
projeto societário mais amplo, expresso nas ações do Conjunto CFESS-CRESS ainda que com controvérsias entre os profissionais.
Ressalta-se que a renovação do Serviço Social no Brasil foi expressão de um
fenômeno internacional que, com o definhamento do Serviço Social “tradicional”,
objetivou-se no “movimento de reconceituação latino-americano”. Segundo Netto, “a
reconceituação é, sem qualquer dúvida, parte integrante do processo internacional e
erosão do Serviço Social ‘tradicional’ e, portanto, nesta medida, partilha de suas
causalidades e características” (NETTO, 2005, p. 146).
Conforme já destacamos, Yazbek (1980) refere que em sua quarta fase,
correspondente ao marco do “movimento de reconceituação latino-americano”, o
Serviço Social inicia uma busca por uma orientação teórico-prática que dialogue com
as experiências locais, latino-americanas, uma vez que reproduzia enfoques
distantes desta realidade também orientados pelo Serviço Social norte-americano64.
Contudo, é importante ressaltar que esse movimento, apesar do caráter
latino-americano, nutrido pela superação do subdesenvolvimento dos países de
capitalismo periférico hipertadio e dependente (FERNANDES, 2009), não se
constituía em um todo homogêneo; ao contrário, supunha particularidades nacionais
de cada país.
Outro aspecto fundamental é que esse processo que se deu no âmbito
profissional foi reflexo de uma conjuntura social, política, econômica e cultural que
vai requerer do Serviço Social mudanças em seu interior, sejam elas mudanças
teóricas-práticas ou mudanças formativas. Portanto, esse processo de renovação do
Serviço Social no Brasil não ocorre devido a uma vontade que surge das ideias dos
profissionais, mas era um processo totalmente relacionado à conjuntura social,
política e econômica que se impõe à profissão, como necessidade de realizar uma
64

É preciso ressaltar que o movimento de reconceituação, de claro perfil latino-americano, não se
reduz à renovação do Serviço Social no Brasil. Vale destacar as controvérsias que exigiriam estudos
mais consistentes para elucidar a seguinte questão: a renovação do Serviço Social brasileiro se
expressou como o primeiro impulso da reconceituação latino-americana em território nacional, ainda
sob bases desenvolvimentistas e renovadoras do conservadorismo? Ou, ao contrário, foi uma
resposta conservadora à reconceituação latino-americana?
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revisão do “Serviço Social tradicional” (SILVA J F, 2013, p. 90).

(...) Os desdobramentos desse cenário aprofundaram e metamorfosearam a
“questão social”, causando uma crise irreversível do modelo doutrináriooperativo - com retoques científicos - que vinha sustentando a profissão,
impondo a necessidade de uma profunda revisão do “Serviço Social
tradicional” e da relação que ele estabelecia com suas demandas que,
naquele momento histórico, o próprio mercado de trabalho exigia. Isso,
inevitavelmente, tinha repercussões no campo da formação e da
intervenção profissionais. O ápice dessa crise teve como síntese o
sincrético e multifacetado processo de reconceituação que, no seu interior,
manifestou diversas tendências (SILVA J, 2013, p. 91).

Estavam presentes no caldo social, o qual vai colidir com o definhamento do
“Serviço Social tradicional”, forças democráticas heterogêneas que vão ter
rebatimentos no questionamento de práticas tradicionais. Netto (2005) destaca que o
“desenvolvimento de comunidade”, cuja intervenção era no plano comunitário, vai se
desdobrar em três vertentes: uma mais voltada para o âmbito da intervenção,
rompendo apenas com a prática tradicional; a segunda compreendendo a
comunidade em uma perspectiva ampla de sociedade, portanto considerando alguns
aspectos estruturais, porém com forte tendência reformista, cuja intenção não era
alterar a ordem burguesa; e a terceira consistia em um desenvolvimento de
comunidade em uma perspectiva crítica, na qual compreende-se a intervenção como
um instrumento de um processo de transformação social mais amplo.
Contudo, assim como em outros países da América Latina que vinham
fomentando o pensamento crítico em torno da sociedade e no interior do Serviço
Social, no Brasil esse processo foi interrompido pelo golpe militar de 1964, que
instaurou a ditadura e exauriu os espaços democráticos que estimulavam a
acumulação de estudos e de experiências críticas, impondo os ditames da
autocracia burguesa e implementando seu projeto de “modernização conservadora”,
que determina novas condições de formação e exercício profissional (NETTO, 2005,
p. 140).
Dessa forma, o processo de renovação do Serviço Social brasileiro se
desenvolverá no marco da autocracia burguesa cujo processo de amadurecimento
teórico e crítico profissional é obstruído. Todavia, não sendo capaz de eliminar a
força crítica em curso, na qual emerge posteriormente, mas legitimando fortemente
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as outras duas tendências do “Serviço Social tradicional” (NETTO, 2005).
Assim, a renovação do Serviço Social, pautada pela autocracia burguesa, tem
como uma das principais características a “laicização do Serviço Social”. Segundo
Netto, “tal laicização, com tudo o que implicou e implica, é um dos elementos
caracterizadores da renovação do Serviço Social sobre a autocracia burguesa”
(NETTO, 2005, p. 128).
Era necessário se deslocar de uma orientação confessional - vinculada a
doutrina social da igreja - para um âmbito mais técnico e profissionalizante, na qual
seguia a orientação do mercado de trabalho profissional. Por outro lado, como
consequência dessas requisições, no âmbito formativo era necessário essa revisão
para que fosse possível qualificar esse profissional diante das novas e intensas
demandas iam surgindo. Era necessária uma racionalidade moderna e técnica que
estivessem alinhadas com o projeto desenvolvimentista do país. Estavam dadas as
condições para a “modernização conservadora” no Brasil.
Todavia, ainda segundo José Paulo Netto (2005), há nesse processo um
aspecto contraditório, pois, ao mesmo tempo em que a autocracia burguesa
direcionava

as

demandas

da

profissão

para

atender

seus

interesses,

contraditoriamente também possibilitava a construção de um espaço onde se
pudessem fomentar práticas alternativas e contrárias aos seus interesses. Ou seja,
com a necessidade de uma formação profissional que atendessem seus interesses,
essa autocracia possibilita a entrada do Serviço Social no circuito universitário, que
representou um espaço de resistência possível, ainda que com todas as suas
limitações. Com isso, cria-se um espaço para grupos de oposição, tais como
quadros docentes e a luta do movimento estudantil, que compuseram uma grande
resistência à ditadura.
Com isso, vai-se permitir também o diálogo do Serviço Social com as ciências
sociais, como por exemplo a antropologia e a psicologia social, proporcionando ao
Serviço Social uma interlocução com diferentes perspectivas e implicando na
“construção de um pluralismo profissional, radicado nos procedimentos diferentes
que embasam a legitimação prática e a validação teórica (...)” (NETTO, 2005, p.
131).
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Nesse sentido, outro aspecto importante também desse processo foi que,
com os esforços por uma validação teórica da profissão, a busca por
reconhecimento profissional transcende a perspectiva prática para também alcançar
a teórica-intelectual. O Serviço Social começa a se implicar em um conhecimento
específico, que toma como objeto de pesquisa a própria profissão e ganha espaço
face às ciências sociais. Essa busca por consistência teórica, ainda que repleta de
tensões e contradições, vai se expressar nas entidades organizativas da profissão,
sobretudo nos “seminários de teorização” como o de Araxá (março de 1967),
Teresópolis (janeiro de 1970), Sumaré (novembro de 1978) e Alto da Boa Vista
(novembro de 1984). Posteriormente, esse debate é expandido para a categoria
profissional (NETTO, 2005).
Esses espaços eram de polêmicas e foram representativos para a profissão,
pois os documentos ali gestados expressavam as três principais tendências do
processo de renovação do Serviço Social brasileiro: a “modernização conservadora”,
a “reatualização do conservadorismo” e, por fim, o projeto de “intenção de ruptura”
(NETTO, 2005)65.
O conservadorismo sustentou as bases do surgimento do Serviço Social e
vai, ao longo do tempo, ganhando novas nuances. A perspectiva da “modernização
conservadora” foi uma tendência que continuou e legitimou a base sincrética do
Serviço Social, mantendo forte diálogo com o positivismo, mais especificamente com
o funcionalismo, e acirrando seu caráter tecnicista, pautado por uma metodologia
específica sustentada pelo “diagnóstico” dos problemas sociais, para que então
pudesse ser realizado um planejamento das intervenções com abordagem de “caso,
grupo e comunidade”, no intuito do ajustamento do indivíduo. Essa tendência, ainda
que com metodologias “modernas”, é que vai dialogar de maneira acrítica com as
demandas postas pelo Estado autocrático burguês, mantendo o status quo. Essa
tendência se afirmou no seminário de Araxá (1967), foi cristalizada no seminário de
Teresópolis (1970) e permaneceu durante todo período da ditadura brasileira.
Segundo Netto:

65

A perspectiva da modernização conservadora e a reatualização do conservadorismo, embora não
realizem a crítica na estrutura social de classes, possuem algumas diferenças entre elas.
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(...) Este é o caráter modernizador desta perspectiva: ela aceita como dado
inquestionável a ordem sociopolítica derivada de abril e procura dotar a
profissão de referências e instrumentos capazes de responder às demandas
que se apresentam nos seus limites - donde, aliás, o cariz tecnocrático do
perfil que pretende atribuir ao Serviço Social no país. No âmbito estrito da
profissão, ela se reporta aos seus valores e concepções mais “tradicionais”,
não para superá-los ou negá-los, mas para inseri-los numa moldura teórica
menos débil, subordinando-os aos seus vieses “modernos” - donde, por
outro lado, o lastro eclético de que é portadora (NETTO, 2005, p. 155).

É com as possibilidades histórico-sociais de uma possível reabertura
democrática - ainda que controlada pela burguesia autocrática -, devido à insurreição
de forças heterogêneas nos anos 70, que se reflete no interior da profissão o
surgimento de outras tendências, como, por exemplo, a “reatualização do
conservadorismo”, onde velhos elementos são recolocados (NETTO, 2005).
Essa tendência vai recolocar alguns dos componentes da herança
conservadora da profissão, porém, inserindo-os em outra base teórico-metodológica.
Portanto, critica os padrões vinculados ao positivismo, inclusive realizando uma certa
crítica à “modernização conservadora”, porém essa crítica será feita de maneira
superficial e não mexerá na estrutura social, criticando inclusive o pensamento de
raiz marxiana, e dialogando, assim, com fragmentos extraídos da fenomenologia
(NETTO, 2005).
A fenomenologia se apresenta no Serviço Social como uma compreensão dos
fenômenos a partir do “eu”, com ênfase na razão subjetiva. Portanto, a proposta
metodológica se baseava no “diálogo, pessoa e transformação social”. Ou seja, a
mudança a partir do diálogo e da conscientização, ultrapassando a perspectiva
desenvolvimentista para então pensar no sujeito, mas centrado em um caráter
psicossocial onde permanece o ajustamento do indivíduo ao meio - no qual o sujeito
é o maior protagonista (NETTO, 2005). Nesse sentido, “o real é construído pela
consciência, e só é real porque o é para dada consciência. Dessa forma, a essência
se revela, brota, da própria consciência que intenciona, sente, intui, revelando a sua
face oculta” (SILVA J F, 2013, p. 96).
A doutrina social da igreja, que se contrapõe à perspectiva da “modernização
conservadora” de caráter cientificista, encontra as bases para sua reafirmação de
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orientação tomista, à pessoa humana de maneira subjetivista e psicossocial, tendo
como base os princípios tomistas da liberdade, da dignidade e da perfectibilidade da
pessoa humana (SILVA J, 2013). Portanto, a “reatualização do conservadorismo”
expressa-se de maneira antimaterial e a-histórica. Ela despolitiza e desideologiza,
como se houvesse a possibilidade de se analisar e compreender os fenômenos da
realidade de maneira isolada, focada no indivíduo na sua condição como pessoa,
sem

questionar

as

estruturas

sociais.

Essa

tendência

se

materializou

esquematicamente, nos encontros de Sumaré, realizado no Rio de Janeiro em 1978,
e o de Alto da Boa Vista, em 1984 (NETTO, 2005).
Assim, tanto a perspectiva da “modernização conservadora” quanto a
“reatualização do conservadorismo” compõem o campo que legitima o próprio
conservadorismo na profissão, reafirmando a tradição sincrética e trazendo o
ecletismo teórico66. Porém, ainda se apresenta no bojo da profissão uma outra
tendência: a de “intenção de ruptura” com o Serviço Social “tradicional”.
A terceira tendência, que foi gestada e fomentada ainda nos anos de chumbo
da ditadura militar no país, entre 1972 e 1975, intimamente ligada ao movimento
operário mineiro do início dos anos 1970 na cidade de Belo Horizonte, conquistou
paulatinamente seu espaço e adensou-se a partir da decadência da ditadura cívicomilitar no Brasil. Essa tendência, denominada por Netto (2005) como “intenção de
ruptura”, como o próprio nome já diz, não consiste em uma ruptura propriamente dita
com o conservadorismo, mas uma proposta que desencadeou, nas condições da
época, importantes avanços que alimentariam o adensamento do pensamento
crítico, inclusive marxista, no Serviço Social. Essa tendência é materializada
inicialmente pelo “Método de Belo Horizonte”, proposta elaborada por um grupo de
docentes da Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais
inicialmente publicada em espanhol e posteriormente, dado o fim da ditadura,
publicado em português. Veio à público de maneira mais generalizada no

66

O ecletismo, assim como o epistemologismo e o formalismo metódico dialético, se deu no marco do
processo de renovação do Serviço Social brasileiro, a partir de seu processo de revisão conceitual
(SILVA J.F, 2013).
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“Congresso da Virada”, em 197967.
Devido à conjuntura repressiva em que o Método de BH foi gestado, ele se
aproxima do marxismo que rondava o país nos anos de 1960-1970 que era
assentado em uma perspectiva manualesca e metódica do marxismo, ou melhor, um
marxismo sem Marx (SILVA J F, 2013). Nesse sentido, apesar da importância que
representou a perspectiva crítica para o Serviço Social, ele ainda se apresenta de
maneira problemática, tanto para a profissão como em contexto nacional. Importante
ressaltar também que a possível “intenção de ruptura” se dá em um contexto onde
existe a possibilidade factual de se emergirem forças democráticas e o
desenvolvimento do “marxismo acadêmico”, bem como a inserção do Serviço Social
na área acadêmica, o que tem como consequência as tensões emergidas desse
contexto, onde grupos docentes e do movimento estudantil desempenharam
importantes papéis (NETTO, 2005).
Todavia, apesar dessas limitações do processo de renovação do Serviço
Social no Brasil, os ganhos para a profissão foram de extrema importância,
constituindo um campo fértil para que pudesse posteriormente emergir um
aprofundamento de uma perspectiva crítica mais sólida e madura, bem como uma
construção de hegemonia que possibilitasse a realização de uma síntese do
processo de reconceituação latino-americano, ainda que dentro dos limites da
sociabilidade burguesa, mas realizando a crítica a ela e pautando um projeto
profissional que pudesse dialogar com um projeto de uma nova ordem social para
além das fronteiras da produção capitalista68.
O Projeto Profissional é, portanto, uma expressão de um amplo movimento de
luta da categoria pela democratização e pelo “Estado de Direito”, como dimensões
importantes, embora insuficientes, para níveis crescentes de emancipação humanosocial. Ou seja, a superação do modo de produção capitalista extrapola os limites do
Serviço Social como profissão, ainda que a luta por direitos dentro da sociabilidade
burguesa não deixe de ser importante. O cenário dado correspondia, sem sombra de
67

Outros documentos importantes de citar são as formulações de Marilda Vilela Iamamoto em seu
livro “Relações Sociais e Serviço Social no Brasil” de 1982 e o Código de Ética de 1986, nos quais
realizam a primeira interlocução de fato com a perspectiva crítica.
68
Compreendem-se aqui as polêmicas em torno do Projeto Ético-Político Profissional do Serviço
Social, no qual é pautada uma direção estratégica.
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dúvidas, a disputa de projetos antagônicos presente no bojo da sociedade em torno
da elaboração da Carta Constitucional de 1988 69. Todo esse contexto que o Serviço
Social estava inserido coloca à profissão diversas possibilidades e desafios.
Segundo Iamamoto:

Portanto, esse projeto profissional é fruto da organização social da categoria
e de sua qualificação teórica e política, construído no embate entre distintos
projetos de sociedade que se refratam no seu interior. Eles redundam em
diferenciadas perspectivas de leitura do significado social do Serviço Social,
que reverberam na condução e operacionalização do trabalho profissional.
Segmentos importantes da categoria passam a orientar sua atuação, na
contracorrente do trajeto conservador que hegemoniza as origens e o
desenvolvimento do Serviço Social brasileiro até a década de 80, o que lhe
imprime um perfil singular no contexto latino-americano (IAMAMOTO, 2015,
p. 224).

A profissão ingressa com um legado crítico diante das profundas
transformações na sociedade, exigindo reformas constitucionais. Por outro lado, os
direitos

sociais

formais

recém-conquistados

vão

sofrer

rebatimentos

do

neoliberalismo que chega fortemente ao país em meados dos anos 1990 com as
transformações no padrão de acumulação que emergiram diante da crise do capital
em escala mundial. Essa crise estrutural e cíclica do capital exigiu novas
reconfigurações do trabalho para que fosse possível o contínuo e crescente nível de
acumulação. Nesse sentido, o fordismo cede lugar à “acumulação flexível” (pelo
menos como referência geral), que consiste em mudanças do processo de trabalho,
bem como no surgimento de novos mercados, produtos e padrões de consumo
(SILVA J F, 2013.).
Essa alteração na composição orgânica do capital, da qual tratamos no
capítulo primeiro, provocou intensas mudanças no mundo do trabalho, agravadas
pelas condições de capitalismo dependente de países periféricos, que se
expressaram no “enorme desemprego estrutural, a precarização das condições do
trabalho, a flexibilização e desregulamentação das leis trabalhistas e a crescente
69

A Constituição de 88 tem como base para sua formulação a Carta Universal dos Direitos Humanos
que, ainda que seja considerada um avanço em relação a direitos universais, está enraizada nas
concepções de direitos que mantiveram os interesses burgueses centrados na propriedade privada.
Isso, evidentemente, vai se materializar na própria Constituição Federal de 1988.
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degradação da relação metabólica entre homem e natureza, repercussões que têm
se adensado nesses primeiros 10 anos do século XXI” (SILVA J F, 2013, p. 106).
Todo esse cenário coloca ao Serviço Social novos desafios frente às “novas
expressões da questão social” (IAMAMOTO, 2015), que, “na contemporaneidade, se
re-produz sob novas mediações históricas e, ao mesmo tempo, assume inéditas
expressões espraiadas em todas as dimensões da vida em sociedade”, como, por
exemplo, na “questão das drogas” (IAMAMOTO, 2015, p. 161).
Certamente, toda essa realidade vai repercutir não somente na alteração das
demandas profissionais - sobretudo por políticas de assistência social focalizadas
voltadas para a extrema pobreza -, diante as novas expressões da “questão social”,
mas também no próprio profissional de Serviço Social, uma vez que o trabalho
profissional é parte do processo de produção e reprodução das relações sociais. Ou
seja, o Assistente Social também está inserido na divisão sócio-técnica do trabalho,
portanto também sofrerá com questões concretas impostas ao trabalhador, como
intensificação do trabalho, redução de direitos e também mudanças em sua
formação (IAMAMOTO, 2015). Além disso, “assume a tese de que o significado
sócio-histórico e ideopolítico do Serviço Social inscreve-se no conjunto de práticas
sociais que é acionado pelas classes mediadas pelo Estado em face das ‘sequelas’
da questão social” (IAMAMOTO, 2015, p. 182-183). Ainda segundo Iamamoto:

Reafirma-se, pois, a questão social como base de fundação sócio-histórica
da profissão, em seu enfrentamento pelo Estado, pelo empresariado e pelas
ações das classes trabalhadoras no processo de constituição e afirmação
dos direitos sociais, o que requer decifrar suas multifacetadas refrações no
cotidiano da vida social, que são “matéria” do trabalho do assistente social.
(...) o privilégio da questão social na formação profissional do assistente
social tem sua sustentação teórica calçada na teoria social crítica, numa
nítida ruptura com a apologia direta ou indireta ao capitalismo (IAMAMOTO,
2015, p. 183; 184, grifos da autora).

Todavia, apesar desses avanços dentro dos limites da democracia burguesa,
o cenário atual coloca à profissão o acirramento das tensões que já vinham sendo
fomentadas dentro e fora dela. O Projeto Ético-Político Profissional (a direção social
estratégica) vinha nos últimos anos em um processo de crise, que se agrava com o
fim do ciclo social-liberal marcado pelo golpe de 2016 (SILVA J F, 2016) e o avanço
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reacionário da extrema direita no país e em outros países da América Latina, o que
se reflete na forte retomada do conservadorismo na profissão e na reatualização de
velhas perspectivas comprometidas com a ordem burguesa.70
Nesse sentido, as três principais tendências apontadas por Netto (2005) se
adensam e até mesmo ganham novas reconfigurações com o acirramento do
ecletismo teórico também por meio de influências sistêmicas e das teorias pósmodernas, ambas com um caráter de supervalorização do profissional com perfil
técnico, capaz de realizar a gestão de políticas públicas de maneira criativa e
geralmente desvinculada de uma perspectiva política e crítica da realidade,
esvaziando o debate sobre a luta de classes (SILVA J F, 2016).
Além disso, colocam-se a micropolítica e os microespaços em lugares
privilegiados e descontextualizados de uma totalidade social, restringindo-se a luta
por direitos dentro da sociabilidade capitalista, acreditando-se ser possível
humanizar o sistema e não se pensando estrategicamente de que maneira superálo. As análises teóricas giram em torno de debates dentro de si mesmos,
sustentados por um ecletismo teórico pós-moderno “anti-ontológico, negador da
modernidade como pós-modernidade, reeditando leituras neoconservadoras no
interior do Serviço Social” (SILVA J F, 2016, p. 168).

Não se trata, aqui, de formar um profissional de Serviço Social técnicooperativo no seu sentido estrito (como na perspectiva anterior), mas de
valorizar a teoria, o estudo e a pesquisa a partir de parâmetros que reeditam
certa ciência abstrata, localista, pontual, anticlassista, sem qualquer
abordagem de totalidade, estimuladora de certo tipo de crítica resignada à
sociedade capitalista, estimuladora de organizações e lutas pontuais que
tendem a negar “o lado mau” do capitalismo e afirmar seu “lado bom”
(SILVA J F, 2016, p. 168-169).

Diante disso, pode-se ressaltar que a profissão construiu seu legado histórico,
porém não está fechada nela mesma. Conforme destaca Iamamoto (2015), ela está
inserida no processo de produção e reprodução das relações sociais cujos ditames
vêm do grande capital. Portanto, impõe-se à profissão um campo aberto suscetível a
continuidades e rupturas que são delineadas pela dinâmica da história.
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De acordo com José Fernando Siqueira da Silva (2016), esse projeto já estava em curso, sendo
intensificado a partir desse período.
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Nesse sentido, apesar dos limites e das contradições do processo de
renovação do Serviço Social brasileiro e dos próprios limites profissionais postos
pela atualidade, é evidente que o avanço da compreensão sobre a “questão social” à
luz da perspectiva crítica subsidiou o avanço dos debates sobre as diversas
expressões da “questão social”. Nessa perspectiva, o debate que se coloca em torno
da “questão das drogas”, que vem se transformando ao longo do tempo, recoloca
novas demandas profissionais a partir das necessidades concretas postas pela
própria realidade factual, levando à necessidade de produção teórica sobre essa
realidade e de direcionamentos ético-políticos dos órgãos representativos da
profissão, os quais representam um patrimônio histórico do Serviço Social e
carregam consigo o legado da intenção de ruptura.
Assim, a perspectiva de intenção de ruptura do Serviço Social vai se
expressar na intenção de ruptura com o proibicionismo às drogas no âmbito da
profissão, conforme veremos no item a seguir.
2.3 O debate teórico atual sobre as drogas no Serviço Social brasileiro
De acordo com Albuquerque (2018)71, o debate sobre a “questão das drogas”
no Serviço Social foi permeado pelo conservadorismo desde a gênese da profissão,
quando ela era vinculada à doutrina social da igreja, compreendo-se essa questão
do ponto de vista moral. A primeira tese sobre esse tema no Serviço Social é de
2005, mas o processo de “intenção de ruptura” com essa perspectiva se dá
primeiramente por meio da produção teórica da tese de doutoramento de Cristina
Brites, intitulada “Ética e Uso de Drogas: uma contribuição da ontologia social para o
campo da saúde pública e da redução de Danos”, defendida no ano de 2006.
Contudo, esse debate ainda era incipiente nesse período - e continua sendo, mesmo
com o salto qualitativo em relação à temática na atualidade -, em que conviviam
Cynthia Studart Albuquerque, em sua tese de doutorado “Drogas, ‘questão social’ e Serviço Social:
respostas teórico-políticas da profissão”, defendida em 2018, realiza um resgate histórico, expondo
um “estado da arte” sobre a “questão das drogas” nas produções de teses, dissertações, revistas
qualis A em Serviço Social e produções do ENPESS e CBAS de 2005 a 2015 (ano em que se iniciou
o debate teórico no Serviço Social). Também analisa como evoluíram o posicionamento ético-político
do Conjunto CFESS/CRESS e as compreensões teóricas e políticas dos profissionais, debatendo
sobre suas principais tendências teórico-políticas. A tese faz uma síntese das produções e do
momento político em que foi produzida.
71
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também outras tendências comprometidas em reatualizar o conservadorismo
utilizando-se um ecletismo teórico pós-moderno, bem como a permanência de
tendências conservadoras moralizantes (ALBUQUERQUE, 2018).
Cristina Brites é pioneira na ruptura com o proibicionismo no debate sobre as
drogas na área de Serviço Social, tomando-as como mercadorias inseridas no modo
de produção capitalista, além de situar o consumo de psicoativos como “prática
social historicamente determinada” (BRITES, 2017, p. 28). Posteriormente, outras
teses relevantes sobre o tema foram produzidas, também em uma perspectiva crítica
marxista - embora plural -, como, por exemplo, as de Rita de Cássia Cavalcante
Lima (2009), Andrea Pires Rocha (2012), Marco José de Oliveira Duarte (2012),
Fabiola Xavier Leal (2017) e Cynthia Studart Albuquerque (2018) 72.
É evidente que Brites inaugura esse debate devido a um conjunto de forças
que vinham sendo acumuladas desde o processo de renovação do Serviço Social
com o aprofundamento da teoria crítica marxista, tomando a dinâmica do objeto da
própria realidade factual da conjuntura política, econômica e social do Brasil.
No ano de 2017, Brites lança seu livro “Psicoativos (Drogas) e Serviço Social:
uma crítica ao proibicionismo”, com abordagem ontológica social de Luckács portanto, de tradição marxista. A análise de Brites sobre o consumo de psicoativos
no capitalismo contemporâneo e os impactos da ideologia proibicionista se deu por
algumas motivações, além da falta de produções sobre esse tema em uma
perspectiva marxista, dentre elas: reflexões sobre os desafios éticos do trabalho
profissional, as requisições institucionais sobre o consumo de psicoativos e o debate
sobre a Redução de Danos, que muitas vezes é relacionado a um mero
pragmatismo.
A abordagem ontológica ofereceu os fundamentos para nossas análises
sobre a constituição dos psicoativos como mercadoria em determinado
estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial, assim como para
nossos estudos sobre a função ideológica do proibicionismo para orientar as
respostas sociais em face dos conflitos gerados pela produção, comércio e
72

É evidente que existam outras produções importantes na área de Serviço Social. Contudo, devido
às limitações desse estudo, busquei me atentar apenas para algumas produções de tese de
doutorado, sendo essas utilizadas para exemplificação. Ressalto aqui que existem diversas
produções de dissertação de mestrado interessantes, como, por exemplo, a dissertação de Daniela
Ferrugem, com o título “Guerra às drogas e a manutenção da hierarquia racial”, defendida na PUC do
Rio Grande do Sul, em 2018, a qual será lançada como livro em breve. Para acesso à produção
acessar:
http://tede2.pucrs.br/tede2/bitstream/tede/7954/2/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20%20Daniela%20Ferrugem.pdf.
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consumo de certas substâncias psicoativas. Da mesma forma, procuramos
explorar impactos do proibicionismo sobre a regulação social e seu
antagonismo com a perspectiva da Saúde Coletiva e Redução de Danos,
bem como seus impactos sobre algumas requisições institucionais postas
ao trabalho das(os) assistentes sociais (BRITES, 2017, p. 210a)

A autora realiza o esforço em oferecer uma abordagem sobre o tema que de
fato permita aproximações com os fundamentos teórico-metodológicos do projeto
hegemônico do Serviço Social. Portanto, pela vertente de “intenção de ruptura” com
o conservadorismo, situa o consumo de psicoativos como uma necessidade social,
uma vez que “o uso dessas substâncias sempre existiu e sempre existirá”. Ou seja,
o uso de psicoativos possui um caráter “trans-histórico” (BRITES, 2017, p. 47a).
Todavia, na sociedade capitalista as necessidades passam a ser alienadas a
reprodução social do capital.
Albuquerque (2018) e Brites (2017) são unânimes ao considerar que as
mudanças em relação a consumo, produção e distribuição das drogas são um
problema da sociabilidade burguesa. Segundo Brites, as mudanças significativas em
relação ao padrão de consumo ocorrem a partir dos anos 1960. Albuquerque (2018)
refere ainda que a “questão das drogas” como uma das expressões contemporâneas
da “questão social” foi delineada a partir dos anos 1970. Portanto, os problemas
relacionados às drogas ganham visibilidade nesse período, fase de transição do
fordismo para a acumulação flexível, que impõe uma reestruturação produtiva a fim
de realizar o enfrentamento da crise estrutural do capital (fase monopólica do
capitalismo). Nesse sentido, as drogas, assim como todas as outras mercadorias,
ampliam seu comércio e consumo, passando de “plantas mágicas” para
mercadorias. Conforme aponta Brites:

O crescimento do consumo regular de psicoativos pode ser identificado nas
sociedades ocidentais a partir do século XIX. Contribuem para essa
expansão o desenvolvimento da química, a constituição da indústria
farmacêutica e a consolidação do capitalismo como sistema mundial de
mercado, inaugurando um novo estágio do capitalismo, o imperialismo,
sustentado pela forma empresarial dos monopólios (BRITES, 2017, p. 85a).

Portanto, considera-se a “questão das drogas” como uma das expressões da
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“questão social” devido aos conflitos da relação capital/trabalho, exigindo respostas
estatais. Nesse sentido, Albuquer que (2018) refere que os fundamentos da “questão
das

drogas”

são

encontrados

na

relação

entre

acumulação

capitalista,

proibicionismo, mercado mundial de drogas e “questão social”:
Compreender as determinações históricas e as leis tendenciais do sistema
capitalista se torna fundamental para o entendimento sobre a “questão
social” contemporânea e a “questão das drogas” como uma de suas
expressões diante das inúmeras situações de desemprego, extrema
pobreza, sofrimento mental, miséria, violência e banalização da vida, pois
ocasionam novas formas e estratégias que muitos utilizam para produzir a
vida, com o uso problemático e/ou produção e o comércio ilegal das drogas,
por exemplo (ALBUQUERQUE, 2018, p. 72).

Brites corrobora, afirmando:

A tudo isso o indivíduo social deve responder com desempenho, eficácia,
flexibilidade, produtividade, agilidade, qualificação e competência, sob pena
de se tornar, ele próprio, descartável como todas as mercadorias que dão
sentido à sua realidade. De fato, parcela significativa da humanidade já se
tornou descartável, eliminável. Nesse contexto, a reificação - marca
distintiva da alienação do capitalismo - faz com que o desenvolvimento
desigual entre o indivíduo social e o gênero assuma contornos dramáticos
(BRITES, 2017, p. 76a).

Ressalta-se que ambas as autoras compreendem os fundamentos da
“questão social” a partir da “lei geral da acumulação capitalista” da análise marxiana.
Portanto, conforme já explicitado neste capítulo, o surgimento da “questão social”
bem como do Serviço Social como profissão, ocorrem na ordem mundial capitalistamonopolista, na sociedade industrial emergente nas condições do capitalismo
dependente brasileiro. Nesse contexto, Albuquerque refere que:
No Brasil, já no momento de sua institucionalização, os assistentes sociais
eram chamados a intervir nos problemas decorrentes do uso problemático
de “drogas”, neste caso, no consumo excessivo de álcool, uma das “chagas”
que comprometia o pleno desenvolvimento da recente sociedade industrial
(ALBUQUERQUE, 2018, p. 67).

Brites (2017) ressalta que as expressões da “questão social”, no capitalismo
contemporâneo e na realidade brasileira, ganham outras particularidades que
aprofundam ainda mais suas contradições, impondo à classe trabalhadora condições
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como “desemprego estrutural, concentração da riqueza, aumento exponencial da
pobreza e da desigualdade, mercantilização da vida social, violências e opressões
com recortes de classe, étnico-raciais e de gênero” (BRITES, 2017, p. 176a). Porém,
apesar

dessas

expressões

serem

intensificadas,

as

respostas

para

seu

enfrentamento, realizado pelo Estado burguês, são insuficientes, resumindo-se à
articulação de aparatos repressivos.
Albuquerque

(2018)

realiza

um

avanço

no

aprofundamento

dessa

particularidade brasileira ao considerar as especificidades da “questão social” no
Brasil, assim como também da “questão das drogas” nessa realidade. Ela reconhece
que o patriarcado e o escravismo são determinantes centrais na constituição das
relações de classe no Brasil, e, portanto, representam uma particularidade da
“questão social”: (...) “Nesse sentido, há o reconhecimento de que escravismo e
patriarcalismo são determinações centrais na constituição das relações de classe no
Brasil, da classe trabalhadora e da chamada “questão social” (ALBUQUERQUE,
2018, p. 90).
Refere ainda, com fundamentação em Florestan Fernandes e Carlos Nelson
Coutinho, que a passagem para o capitalismo se deu pela via não clássica, impondo
processos de transição que mantiveram as estruturas de poder e configurando uma
democracia restrita, com relações mediadas pelo autoritarismo e pela repressão.
Sobre a relação da “questão das drogas” com a “questão social”, compreende:
Registro meu entendimento de que a análise da “questão social”
contemporânea deve, obrigatoriamente, contemplar as condições de vida e
trabalho da classe trabalhadora. A análise, portanto, deve considerar as
transformações societárias ocorridas nas últimas décadas do século
passado a partir da mudança no padrão de acumulação capitalista; da
reestruturação produtiva e do desemprego estrutural; das políticas
neoliberais favorecedoras do capital financeiro mundializado. Como síntese
das minhas compreensões (sinuosamente construídas pela leitura, reflexão
e militância) simultaneamente, identifiquei e entendi a emergência das
drogas como mercadoria; de modo consequente, o surgimento, a expansão
e a consolidação do proibicionismo como estratégia político-econômica de
controle social. Apreendi e compreendi os dois lados da mesma moeda: de
um lado, um lucrativo mercado ilegal de drogas; e de outro, a contínua
criminalização das classes consideradas “perigosas”. Tais processos
articulados conformou uma “questão das drogas” vigente (ALBUQUERQUE,
2018, p. 91).

Nesse sentido, ressalta-se que a questão étnico-racial e de gênero é muito
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mais que um recorte, já que “questão social” no Brasil se delineia pelos traços do
escravismo e do patriarcado. A “questão das drogas” como uma das expressões da
“questão social” também é marcada pelo racismo e o machismo, contexto em que a
construção de “suspeitos” é fundada na ideia de “classes perigosas” que justificam
ações de uma política criminal em um sistema de seletividade penal:

A seletividade do sistema penal se concretiza ancorada num ideal punitivista
visivelmente direcionado para determinados segmentos sociais, sobretudo,
da juventude negra da periferia e tipos específicos de delito como o crime
contra o patrimônio e o tráfico de drogas; se dedica ao encarceramento em
massa como forma prioritária de enfrentamento à “questão das drogas”. As
prisões de hoje são as senzalas de ontem! (ALBUQUERQUE, 2018, p. 92).

Ressalta-se que Brites, além de realizar um importante debate em relação ao
consumo de psicoativos, não limita a “questão das drogas” ao consumo,
relacionando os fundamentos do proibicionismo e, nesse sentido, mencionando que
“o narcotráfico torna-se um subproduto do proibicionismo” (BRITES, 2017, p. 257b).
Brites considera que o proibicionismo é uma ideologia das classes dominantes,
como um instrumento de dominação de segmentos sociais considerados perigosos:

Ao longo do século XX, a ideologia do proibicionismo ajusta-se às
necessidades de reprodução dos mecanismos de dominação e controle da
sociabilidade burguesa, oferecendo a cada contexto particular elementos
que justificam sua manutenção. Favorece, especialmente, os Estados
Unidos como potência econômica e militar de cariz imperialista, uma base
de legitimidade social na adoção de medidas de controle e repressão
dirigida a segmentos sociais, povos e territórios considerados perigosos
(BRITES, 2017, p. 109a).

Nesse contexto, a autora refere que, por meio de uma narrativa a favor da
saúde, o proibicionismo tem alimentado uma “rede de corrupções, lavagem de
dinheiro, tráfico de armas e de violências que impactam as condições de vida e de
saúde das(os) trabalhadoras(es) empobrecidas(os)” (BRITES, 2017, p. 257b).
Brites também traz uma importante contribuição em relação aos espaços de
atuação profissional, apontando os principais paradigmas e tendências no âmbito do
trabalho profissional por meio das políticas públicas. Destaca também que as
principais tendências das requisições institucionais empregadoras das(os) agentes
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sociais para lidar com a questão do consumo de psicoativos muitas vezes são
tratadas a partir de tendências dominantes. A autora realiza o debate dessas
tendências em relação a algumas áreas, tais como empresas privadas, políticas
sociais - sobretudo da assistência social -, educação, saúde e sistema sócio-jurídico.
Nesse sentido, refere que a ideologia proibicionista é antagônica ao Projeto ÉticoPolítico Profissional, bem como aos fundamentos da ética profissional:

Diante da barbárie cotidiana produzida pela ordem do capital e da função
ideológica do proibicionismo para legitimar ações representativas e de
controle dos grupos considerados perigosos, coloca-se ao trabalho cotidiano
da(o) assistente social um desafio ético de crítica permanente sobre essa
realidade. Procuramos encaminhar nossas análises no sentido de desvelar
os fundamentos do proibicionismo, demonstrando que os princípios dessa
ideologia são antagônicos aos do projeto ético-político profissional e,
consequentemente, aos fundamentos da ética da(o) assistente social
(BRITES, 2017, p. 211a).

Outra autora importante nesse debate no Serviço Social é Rita Cavalcante
Lima, que teve sua tese de doutorado publicada em 2009. De acordo com
Albuquerque (2018), Lima é quem inaugura o debate crítico das políticas públicas
sobre drogas no Serviço Social, “por meio da construção de uma economia política
marxista das drogas” (ALBUQUERQUE, 2018, p. 227).
Para Lima (2009), foi no mercantilismo que se iniciou a mudança da
compreensão das drogas, até então tidas como plantas “mágicas”, para
mercadorias, uma vez que elas eram utilizadas como moeda de troca (LIMA et.al,
2015). No entanto, só se tornam efetivamente mercadorias durante a Revolução
Industrial (1760-1830), quando houve o desenvolvimento da química e da
farmacologia, proporcionado pelo desenvolvimento científico e tecnológico, capaz de
extrair outras substâncias psicoativas das plantas. Portanto, a autora considera que
a chave temporal da passagem das “plantas mágicas” para drogas mercadorias criadas pelo trabalho humano - ocorreu no século XIX. Contudo, indica que,
independente disso, as drogas sempre se constituíram como necessidades
humanas. Conforme destaca: “Mas, para que as drogas se tornassem uma
mercadoria, houve a necessidade de reconhecer seu valor de uso, compor seu valor
de troca e suas práticas estarem assentadas no trabalho assalariado” (LIMA et al,
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2015,p. 29).
Lima (2009) traz uma diferenciação em relação às outras autoras. Ela não
relaciona diretamente a “questão das drogas” como uma das expressões da
“questão social”. Para ela, o problema das drogas se deu no final do século XIX e
início do século XX por uma “trama geopolítica e geoeconômica” - apesar da autora
não reduzir os problemas a essas determinações -, sendo que foi no estágio
imperialista do capitalismo monopolista que algumas substâncias se tornaram
ilícitas, legitimadas pelo estatuto médico-jurídico. Portanto, ela compreende as
determinações do plano geopolítico e geoeconômico como um marco temporal
(LIMA, 2009, p. 133).
Por isso, Lima vai adensar seus estudos sobre o proibicionismo norteamericano, que imprimiu a matriz proibicionista às políticas de drogas de todo o
mundo, tendo, portanto, subsidiado as formulações da política interna brasileira. A
autora buscou analisar “os nexos de dependência e autonomia da atual política
brasileira de drogas frente à influência da matriz proibicionista” (ALBUQUERQUE,
2018, p. 227), e ressalta que uma das particularidades no Brasil foi a captura do
fundo público para investimentos voltados a ações policiais direcionadas aos
pequenos traficantes, enquanto, por outro lado, há baixos financiamentos da saúde
pública (LIMA, 2010a).
Lima vai reconhecer que “o problema droga” sempre existiu, antes mesmo do
capitalismo, mas que ele ganha novos contornos com o capitalismo na sua fase
monopolista-imperialista. Além disso, refere que as mudanças ocorridas em torno
desse problema não foram exclusivamente econômicas, mas também sociais,
ideológicas e culturais - apesar de não aprofundar o debate em relação à questão de
gênero e raça. Nesse sentido, o Estado assume papel extra-econômico no controle
da força de trabalho, no contexto de contradições do período industrial.
Além disso, a obra de Rita Cavalcante lima Lima (2009) traz um avanço
muito importante em relação a particularidade do proibicionismo brasileiro. Nesse
sentido, Lima (2009) compreende que o proibicionismo tem um fator transnacional,
ou seja, todas as nações possuem uma mesma união política que direciona as
políticas sobre drogas, com o caráter de “guerra às drogas” sendo liderado pelo
imperialismo norte-americano. No caso da particularidade do proibicionismo
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brasileiro, ele fortaleceu as forças militar e policial do Estado e serviu como
influência dos agentes de segurança de outros países da América. Portanto, por
meio do controle repressivo do Estado, o Brasil permanece alinhado às
recomendações

internacionais

e

reconhece

apenas

secundariamente

as

reivindicações de uma política sobre drogas democrática e voltada aos direitos
humanos

e

à

redução

de

danos.

Lima

nomeia

esse

fenômeno

como

“desenvolvimento desigual e combinado da política de drogas” (LIMA, 2009, p. 338).
Devido a isso, Lima insiste que só é possível vencer a disputa contra o
proibicionismo nas políticas sobre drogas se houver outras formas regulatórias da
droga enquanto mercadoria:

Como essa política atravessa a produção e realização de uma mercadoria,
as drogas, a possibilidade de ruir a tradição proibicionista da área só se
dará quando novas formas regulatórias incidirem não só sobre o valor de
uso (ex.: políticas de despenalização do usuário de drogas), como também
sobre o valor de troca (LIMA, 2009, p. 338)

De acordo com Albuquerque (2018), Lima, assim como Brites, reconhece a
importância da Redução de Danos, uma vez que esta está assentada na matriz dos
direitos humanos. Todavia, aponta também as contradições e limites desses direitos
na sociabilidade capitalista. Lima (2009), assim como Albuquerque (2018), vai
realizar uma reflexão crítica sobre os modelos de regulação das drogas voltadas
para o mercado.
Apesar de, em sua tese, Lima (2009) não relacionar o tema das drogas com o
Serviço Social, em 2015, em conjunto com outras autoras importantes da área, ela
publica um artigo na revista Argumentum (importante periódico da área de Serviço
Social) chamado “Políticas sociais sobre drogas: um objeto para o Serviço Social
brasileiro”. No artigo, elas descrevem alguns desafios postos à profissão, tais como:
ampliar a reflexão crítica junto aos profissionais em geral nos diferentes espaços
sócio-ocupacionais e territórios brasileiros; e construir mediações que potencializem
as respostas profissionais alinhadas ao compromisso ético-político de uma
sociedade emancipada. Como também:
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Na conjuntura atual, a tomada do “enfrentamento ao crack” como questão
política coloca alguns desafios: uma produção de conhecimento rigoroso e
orientada pelo método crítico-dialético; uma análise estratégica dos
movimentos de resistência e de lutas no plano local, nacional e
internacional, que possam convergir para uma agenda emancipatória da
área; uma atenção aos marcos normativos e legislativos em disputa da área
de drogas; e, finalmente, o acompanhamento e fortalecimento do controle
social relativo à aplicação do fundo público nas políticas sociais da área
(LIMA et al, 2015, p. 36).

Nesse sentido, nota-se que as autoras Rita Cavalcante Lima, Cristina Brites e
Cynthia Albuquerque Studant são autoras que dialogam entre si no campo da
tradição marxista, contribuindo para o debate crítico no Serviço Social.
Marco José Duarte é outro autor que se destaca no debate sobre a “questão
das drogas” no Serviço Social. Ele defendeu sua tese de doutorado em 2012, com o
tema “O Processo de Construção do Campo Psicossocial na Política Pública de
Saúde Mental: uma análise micropolítica da produção do cuidado”, na Universidade
Federal do Rio de Janeiro73.
Assistente Social, psicólogo e sanitarista, Marco Duarte, por meio de uma
perspectiva crítica marxista heterodoxa, vai se utilizar do aparato de outras
perspectivas teóricas, como a criminologia crítica da Escola de Frankfurt. Com esse
aparato, irá colocar em pauta a importância do abolicionismo penal e da luta
antimanicomial no debate da “questão das drogas”, os quais considera serem da
“mesma base epistemológica” (ARAÚJO, DUARTE, 2017, p. 294).

Apesar de Marx ter deixado algumas reflexões sobre a questão criminal,
não foi o próprio quem sistematizou uma reflexão nesse campo, mas sim,
um conjunto de marxistas do século XX. No seio da Escola de Frankfurt, no
início do século XX, Georg Rusche e Otto Kirchheimer (1999) enfrentaram o
desafio de desenvolver uma pesquisa sobre as conexões entre punição e
sistemas econômicos. O materialismo histórico de Rusche e Kirchheimer
(1999) sobre os sistemas de punição deixou um legado que permitiu
construir uma teoria crítica, no sentido proposto por Horkheimer (1975),
chamado de criminologia crítica (ARAÚJO, DUARTE 2017, p. 282 grifos do
autor).

Duarte também vai se ancorar em autores como Foucault e Goffman para
discutir punição, instituições e estigma. Sobre a “questão das drogas”, ele faz alguns
73

Duarte realizou uma análise qualitativa das práticas no cotidiano da produção do cuidado de duas
instituições psiquiátricas universitárias no Rio de Janeiro.
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apontamentos que é importante analisar. O primeiro é quando se refere ao trabalho
das(os) Assistentes Sociais da saúde, que, segundo ele, “consiste na sua habilidade
de identificar e de descortinar os determinantes sociais nos processos saúde-doença
e em atuar sobre tais determinantes, promovendo acesso a direitos políticos e
sociais” (ARAÚJO, DUARTE, 2017, p. 278).
Sobre os determinantes sociais na saúde, a saúde coletiva traz uma rica
discussão em uma perspectiva crítica a essa metodologia, convocando a
necessidade de um enfoque dialético voltado à determinação social74. Nesse
sentido:
A ‘determinação social dos processos saúde-doença’ implica reconhecer as
dinâmicas sociais que engendram os processos de produção e reprodução
dos padrões estruturais de dominação, exploração e marginalização nas
sociedades concretas, moldam os modos de vida e se expressam nos
processos saúde-doença. (BORDE, HERNANDEZ-ALVAREZ, PORTO,
2015, p. 847).

Duarte (2017) também vai defender a perspectiva da Redução de Danos, e
chama a atenção para um debate da “questão das drogas” que integre o campo da
saúde e o campo criminal, por considerar que “o debate da questão criminal, em
especial da temática de drogas, ainda se demonstra muito incipiente no serviço
social” (ARAÚJO, DUARTE, 2017, p. 279).
Além disso, Duarte vai realizar um importante debate sobre as políticas de
saúde mental e drogas em uma perspectiva social crítica e pela perspectiva
antimanicomial radical no campo da saúde mental, considerando os aspectos do
processo da formação social brasileira, como também trazendo ao debate algumas
tendências para o direcionamento das políticas dessa área. Ele vai contextualizar
esse debate desde o período do governo Lula - e suas contradições postas pelo
populismo e pela política de conciliação de classes - até o golpe de 2016, para
depois então colocar os desafios aos profissionais diante do avanço do
neoliberalismo e da reedição do higienismo e da criminalização.
Nesse sentido, Duarte é certeiro em colocar as tendências que vieram com o

Para saber mais, ler “Epidemiologia crítica: ciência emancipadora e interculturalidade” (BREILH,
2006).
74
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governo Bolsonaro, principalmente a ameaça da reforma psiquiátrica. Assim, refere
que é necessária organização coletiva para a realização da defesa de um SUS
público, pautando os princípios da luta antimanicomial e antiproibicionista.

Portanto, se tomarmos os 200 anos de história do manicômio e do
saber psiquiátrico no Brasil, pode-se afirmar que a coexistência dos
modelos assistenciais no campo da saúde mental e drogas, manicomialproibicionista e psicossocial-redução de danos, é um fato político e
público do contemporâneo. Assim, embora a Reforma Psiquiátrica esteja
ameaçada, em processo de esfacelamento contínuo e progressivo, com
previsão de mais e maiores acirramentos políticos, econômicos e éticos
no campo mesmo do trabalho em saúde mental, exigindo dos seus
trabalhadores, usuários e familiares, alicerçados pelos princípios da
luta antimanicomial e antiproibicionista, uma articulação na defesa
intransigente do SUS público e a aposta na rede potente, criativa e viva
entre esses atores, para assim haver resistência nesse contexto de mais
uma transição nos marcos econômicos e políticos do sistema capitalista
(DUARTE, 2018, p. 239).

Outra discussão que o autor vai realizar diz respeito ao desafio da
compreensão sobre a subjetividade pelo Serviço Social. Nesse sentido, Duarte
refere que essa discussão não se basearia em uma retomada o Serviço Social
tradicional psicologizante e nem se aproxima ao Serviço Social clínico, mas, pelo
contrário, se configura como uma crítica a ele. Contudo, o autor irá assentar o
debate da subjetividade dentro da tradição marxista, mas realizando uma
aproximação com a psicanálise freudiana na tentativa de pensar os aspectos de
singularidade e universalidade, situando a obra de Freud em um contexto da crítica
marxista heterodoxa (DUARTE, 2010). Entretanto, ressalta-se que, apesar da
discussão da subjetividade não representar uma antidialética em si, toda e qualquer
aproximação entre marxismo e psicanálise podem levar a uma equívoca
compreensão do real. Nesse sentido, o ponto de partida se situa na base material
para a construção da subjetividade e do

“indivíduo social”, conforme aponta

Iamamoto:
(...) O indivíduo Social é um produto histórico (HELLER, 1982), fruto de
condições e relações sociais particulares e, ao mesmotempo, criador da
sociedade, e não um dado da natureza, tal como pensado por Locke, Smith
e Ricardo. Esses autores, em suas elaborações, partem da existência de
sujeitos independentes e isolados por natureza, antecipando a aparência
através da qual se manifesta o indivíduo na sociedade burguesa - na
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sociedade da livre concorrência, gestada nos séculos XVII e XVIII: o
indivíduo desprendido dos laços de dependência da família, da tribo e da
comunidade. A época que produz o ponto de vista do indivíduo isolado - que
se encontra na base do liberalismo - é precisamente aquela, diz Marx, na
qual as relações sociais alcançaram o seu mais alto grau de
desenvolvimento. A ideia do indivíduo isolado expressa uma tensão entre
representação e realidade, mas têm uma base real para a construção: o
terreno histórico em que o indivíduo produtor deixa de ser mero dependente,
agregado de grupos humanos delimitados, tal como expresso no passado
histórico (...) (IAMAMOTO, 2015, p. 347, grifos da autora).

Ao fazer o diálogo desse debate com o Serviço Social, o autor refere que a
subjetividade

recebeu

influência

do

conservadorismo,

reatualizando

a

fenomenologia, assim como o marxismo foi influenciado pelo positivismo. O autor
compreende que a psicanálise também foi compreendida no Serviço Social de
maneira conservadora, e considerar a subjetividade não significa psicologizar as
relações sociais ou realizar ações que são privativas aos psicólogos (DUARTE,
2010):

Essa vertente conservadora logo foi questionada pelo Movimento de
Reconceituação e, contudo, muito reduzida após a consolidação deste
movimento. Assim, apesar de ser reconhecida como uma questão
superada, ainda traz resquícios para atuação no campo da Saúde Mental
até os dias de hoje, sendo motivo de críticas em razão da associação ao
conservadorismo, ao mesmo tempo que é pouco discutida nas instituições
formadoras, para que tal associação possa vir a ser problematizada e
esclarecida (BARRETO, DUARTE, 2018, p. 204).

Outro debate polêmico que Duarte irá realizar é a discussão sobre o Serviço
Social e o trabalho em grupos na área de saúde mental, sobretudo os realizados nos
Centros de Atenção Psicossocial - CAPS-AD. Todavia, ele faz uma diferenciação
entre o Serviço Social de Grupo presente na gênese da profissão e o trabalho em
grupo presente nas práticas dos serviços de saúde mental da atualidade,
considerando que este tipo de trabalho “insere-se com forte ênfase na implantação
dos serviços substitutivos ao manicômio” (BARRETO, DUARTE, 2018, p. 207),
podendo ser visto como “um importante aliado nas projeções societárias possíveis”
(BARRETO, DUARTE, 2018, p. 206). Todavia, é importante ressaltar que o trabalho
em grupo em uma perspectiva crítica é um tema ainda pouco debatido na profissão,
o que nos coloca o desafio de compreender suas possibilidades e limites enquanto
instrumento técnico-operativo.
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Um outro debate teórico importante no Serviço Social é o de Fabíola Xavier
Leal, que teve sua tese de doutorado defendida em 2017 sob o tema “O Movimento
Antiproibicionista: discursos de resistência”. A partir do método materialista críticodialético

de

referência

gramsciana,

ela

buscou

analisar,

sobretudo,

o

antiproibicionismo e o movimento que dele advém, estudando os discursos contrahegemônicos sobre o debate das políticas sobre drogas no Brasil, além das
principais bandeiras de luta desses coletivos. Assim, Leal também realizou um
debate sobre as concepções da legalização das drogas.
Importante ressaltar que Leal coordena um dos principais grupos de estudos
sobre políticas de saúde, saúde mental e drogas na área de Serviço Social: o “Grupo
de Estudos Fênix”75, vinculado ao Departamento de Serviço Social da Universidade
Federal do Espírito Santo, que realiza atividades de pesquisa, ensino e extensão e,
segundo

Albuquerque (2018),

é o

maior

responsável pela produção

de

conhecimento e publicações sobre a “questão das drogas” da Revista Argumentum.
Em sua tese, apesar de não ser objetivo realizar uma interlocução direta com
o Serviço Social, sem sombra de dúvida Leal trouxe um rico debate que poderá
subsidiar ações de resistência contra-hegemônicas, nas quais o Projeto ÉticoPolítico Profissional do Serviço Social está ancorado, ainda mais em um período em
que “(re)vivemos uma época em que as ‘drogas’ se tornam o bode expiatório perfeito
para o sistema capitalista ratificar sua ideologia e hegemonia” (LEAL, 2017, p. 330).
Nesse sentido, a autora reforça logo na introdução de seu trabalho que “a proposta
do estudo está intimamente relacionada com o Projeto Ético-Político da Profissão”
(LEAL, 2017, p. 43).
Leal (2017), ao analisar esses movimentos, traz a importância dos
fundamentos ontológicos da práxis social na militância para que então se possa
caminhar para a transformação radical da sociedade:

“Esse Núcleo foi criado no âmbito do Departamento de Serviço Social da UFES em 2007 e tem
como objetivos: debater e produzir sobre o surgimento, desenvolvimento, expansão e transformação
das políticas públicas que conformam a seguridade social, mais especificamente saúde; debater e
produzir sobre a conformação destas políticas sociais com base na organização do trabalho nas
sociedades capitalistas e na relação que se estabelece entre Estado e sociedade civil em
determinado momento histórico; realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão; prestar
assessorias a entidades” (LEAL, 2017, p. 20).
Para saber mais, acessar:
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6228647594024133.
75
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E para que isso ocorra, é necessária a superação do modo de ser e pensar,
havendo compromisso de classes. Para o movimento antiproibicionista
podemos apontar que essa nova consciência, ao se manifestar e se
concretizar na prática política, demanda dos sujeitos que constroem essa
história uma tarefa de se tornarem protagonistas das reivindicações de
outros estratos sociais, aliando-se com as classes trabalhadoras (alvo do
controle da sociedade política) pelos interesses comuns nessa luta.
Somente na identificação com os iguais isso será possível se concretizar
(LEAL, 2017, p. 331).

No debate sobre a regulação das drogas no âmbito da luta antiproibicionista,
Leal (2017) aponta que para a maioria dos movimentos as drogas ainda não são
compreendidas como mercadorias integrantes das relações do sistema capitalista.
Nesse contexto, aponta que os movimentos possuem suas contradições, disputas e
resistências.
Ou seja, embora os discursos de resistência à política sobre drogas
proibicionista na contemporaneidade apresentem um novo “verniz” em sua
aparência, concluímos que esses discursos na essência são os mesmos em
quase 40 anos de história. Chegar a essa conclusão não significa
desconsiderar todo esse processo vivenciado pelos sujeitos e conformado
num campo de lutas. Muito pelo contrário, a existência desses discursos
assegurou de alguma forma, avanços no campo antiproibicionista. A
repetição é necessária e a insistência em expor um determinado tema para
a sociedade em geral é uma das estratégias a ser utilizadas. Como disse
Gramsci, no movimento histórico, jamais se volta atrás (LEAL, 2017, p.
332).

Leal (2017) vai defender que é necessário que a luta antiproibicionista
também seja uma luta antimanicomial e anticapitalista. Nesse sentido, é necessária
a articulação entre os movimentos antiproibicionistas e a classe trabalhadora, ou
seja, aquelas pessoas que vivenciam diretamente os impactos do proibicionismo.
Refere também que, na perspectiva de disputa do Estado - nos termos gramscianos
-, é necessário que os partidos políticos de esquerda pautem a defesa da
legalização das drogas.

No que se refere à pauta legalização das drogas, é necessário demarcar
que essa pauta está intimamente conectada com a complexidade das
relações Estado/sociedade e que, portanto, a forma e as estratégias a
serem empreendidas para a sua projeção na esfera pública devem estar
balizadas por algumas reflexões - considerar que sem a perspectiva de
classe e de uma compreensão a partir da relação Estado/sociedade
qualquer saída apresentada fica limitada; e ainda, sem uma organização
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coletiva que possibilite o surgimento de intelectuais orgânicos o processo de
mudança está fadado a ser restrito e pontual; e, sobretudo, considerar todas
as dimensões do fenômeno das drogas requer de todos os sujeitos um
aporte teórico-prático. É preciso a capacidade das classes sociais de fazer
política, de construir alianças e consensos em torno de projetos a favor de
uma nova hegemonia. (p. 337).

Em relação ao Serviço Social, destacado nas considerações finais de seu
trabalho, a autora refere que existem desafios postos à profissão que exigem um
compromisso com os ideais emancipatórios, no sentido de que “integrar de forma
indissociável teoria e prática constitui um dos nossos principais valores e a
perspectiva crítica nos moldes marxistas é o que nos sustenta e nos encoraja nas
nossas lutas” (LEAL, 2017, p. 338).
Diante essas produções teóricas que expressam diretamente uma realidade
concreta, podemos notar que o Serviço Social vem ao longo do tempo avançando no
debate em relação à “questão das drogas” em uma perspectiva crítica e plural, mas
ao mesmo tempo, apresenta grandes desafios para o aprofundamento sobre um
tema, que requer uma compreensão de totalidade por ser constituído por múltiplas
determinações presentes na própria realidade social.
Considera-se a importância do processo de renovação da profissão e seu
aprofundamento da teoria social crítica a partir da “intenção de ruptura” - ainda que
com contradições nesse processo - para o debate da “questão das drogas”, ainda
tão visto como “questão moral” por grande parcela da sociedade e reproduzido pela
mídia. É diante dos novos desafios postos pela conjuntura atual de pleno
reacionarismo, conservadorismo e intensificação de políticas neoliberais e
desmontes de direitos (ainda que direitos dentro da sociabilidade burguesa) que é
necessário o aprofundamento da compreensão das drogas enquanto mercadorias
em uma perspectiva de totalidade.
Esse cenário é marcado ainda mais fortemente pelo controle das ditas
“classes perigosas”, conforme aponta Brites (2017), ou seja, o controle e a
eliminação dos pobres negros e periféricos, aqueles que são considerados
“descartáveis” para o sistema, mas que, ao mesmo tempo, são os possíveis sujeitos
revolucionários para contrapor o sistema de classes assentado no racismo e no
patriarcado. Assim, faz-se necessário o adensamento da compreensão dessa
realidade tão dinâmica e contraditória, mas rica em determinações que colocam pela
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história os limites, os desafios, mas também as possibilidades. A profissão precisa
ter a nitidez histórica para criticar os processos e avançar em seu projeto de
profissão, vinculado a um projeto societário a favor da classe trabalhadora, mas
situando que classe trabalhadora é essa, compreendendo os aspectos estruturantes
do sistema capitalista na particularidade brasileira.

Cap. 3 Drogas e Serviço Social: orientações ético-políticas, deliberações e
atuação profissional das/dos Assistentes Sociais
Antes de iniciar esse capítulo, faz-se necessário explicitar o método adotado
para esse estudo: o método dialético de Marx. Compreende-se que esse método
não se limita a um conjunto de regras e normas a serem seguidas pela pesquisadora
a fim de obter resultados por ela esperados, mas sim que o objeto da pesquisa está
objetivamente e materialmente posto, ou seja, não depende da pesquisadora para
existir. Portanto, a mesma teve como objetivo iniciar o processo da reconstrução da
dinâmica do real como “concreto pensado”, tendo como ponto de partida a própria
realidade. Todavia, essa reconstrução não se dá somente por uma simples tradução
dessa realidade, mas expressa-se em uma reflexão crítica que possibilita ir além do
que está colocado como imediato, ou seja, além do que se limita ao fenômeno.
Busca-se apreender a essência do objeto, capturando sua estrutura e dinâmica e
reconstruindo-o a partir de novas mediações, levando em consideração todo o
processo histórico e contraditório por trás dessa imediaticidade (NETTO, 2009).
Mas a teoria se distingue de todas essas modalidades e tem especificidade:
o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto tal como ele é em si
mesmo, na sua existência real e efetiva, independentemente dos desejos,
das aspirações e das representações do pesquisador. A teoria é, para
Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto pelo sujeito que
pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a estrutura e a
dinâmica do objeto que pesquisa. E esta reprodução (que constitui
propriamente o conhecimento teórico) será tanto mais correta e verdadeira
quanto mais fiel o sujeito for ao objeto. (NETTO, 2009, p. 05)

Justifica-se que o método dialético de Marx e sua tradição foi a escolha
teórica metodológica para o desenvolvimento deste estudo porque a perspectiva
materialista

histórica

dialética

permite

uma

reflexão

crítica

da

realidade,

considerando sua totalidade sob o ponto de vista ontológico. Ela dialoga e afirma a
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direção social presente no Projeto Ético-Político Profissional do Serviço Social
brasileiro. Conforme explicita Silva (2013):
Reafirmar uma direção social inspirada no ponto de vista ontológico no
Serviço Social supõe algumas iniciativas importantes, cruciais na
atualidade, já que as discussões da década de 1990 mostram-se, hoje,
insuficientes, carentes de maior clareza no seu entendimento. O atual
estágio de desenvolvimento do capitalismo e as transformações em curso
têm exigido maior rigor, densidade e clareza na explicação de temas como
liberdade, democracia, cidadania, direitos, Estado, trabalho socioeducativo,
entre outros, tão caros à direção social construída, denominada Projeto
Ético-Político Profissional, e ao Código de Ética do assistente social. Mais
do que isso, são centrais para a explicação do real, para a reconstrução de
sua dinâmica e, claro, para a atuação profissional cotidiana em tempos
repletos de armadilhas sustentadas na “solidariedade cidadã” e na “rede
inclusiva” que se propõem “novas” e “modernas”, substitutas da “superada”
luta de classes (SILVA, 2013, p. 77)

Portanto, reafirmando a tradição marxista como referência conceitual da
profissão, embora não seja a única, do ponto de vista da pesquisadora (rompendo
com qualquer aspecto de neutralidade), a teoria social de Marx faz jus à orientação
social referenciada nos princípios éticos fundamentais presentes no Código de Ética
do/a Assistente Social (Lei 8663/93) .
A presente pesquisa se utilizou da pesquisa documental e bibliográfica, que
consiste em mais que uma revisão de literatura, tratando-se de um conjunto de
procedimentos que busca analisar de forma ordenada e rigorosa o objeto de estudo
(LIMA T., MIOTO R., 2007). Dessa forma, foi desenvolvida pesquisa documental e
bibliográfica sistemática com abordagem qualitativa. Esses procedimentos foram
conduzidos a fim de que a pesquisadora “apodere-se da matéria”, uma vez que foi
orientada pelo método dialético, guiado pela ontologia materialista do ser social e
vinculado à teoria social de Marx (SILVA, 2015, NETTO, 2009).
Os procedimentos metodológicos adotados seguiram o rigor da pesquisa
bibliográfica sistemática de materiais já publicados. A coleta de dados da pesquisa
foi realizada nos seguintes documentos:
1)

Site do CFESS: foi realizada busca pelas palavras-chaves “drogas” e

“substâncias psicoativas”, de 2016 ao primeiro semestre de 2019;
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2)

Relatórios

dos

Encontros

Nacionais

do

Conjunto

CFESS-CRESS,

correspondendo a 3 encontros: o 45º, ocorrido no ano de 2016; o 46º, ocorrido no
ano de 2017; e o 47º, ocorrido no ano de 2018;
3)

Levantamento e seleção de artigos de CD-ROM dos anais do Congresso

Brasileiro de Assistentes Sociais - CBAS de 2010 até o primeiro semestre de 2019,
correspondendo a três Congressos, o de 2010, 2013 e 2016.
Ressalta-se que a delimitação desses períodos se justifica pela ausência de
estudos correspondentes a esses anos, considerando que a última pesquisa
realizada sobre essa temática nesses documentos foi de Cynthia Studart
Albuquerque (publicada em 2018, a qual recebeu menção honrosa no prêmio
CAPES de tese em 2019), que abrangeu os anos de 2005 a 2015. A partir desse
material e das análises realizadas pela autora, busquei dar continuidade a esse
levantamento, reconhecendo a evolução dos posicionamentos do Conjunto a partir
de 2016 até o primeiro semestre de 2019. Agora, em relação à escolha do período
selecionado para análise do CBAS, justifica-se pelo fato de se buscar analisar como
a categoria profissional tem compreendido a temática após os posicionamentos e
direcionamentos ético-políticos realizado pelo Conjunto CFESS-CRESS que se deu
mais fortemente para o conjunto da categoria a partir de 2011, de acordo com
resultado de pesquisa de Albuquerque (2018).
Após o levantamento desse material, o mesmo passou pelas seguintes
etapas (LIMA T, MIOTO R, 2007, p. 41):
Leitura de Reconhecimento de Material Bibliográfico: Leitura rápida a fim
de reconhecer o material, busca por material referente ao tema nas produções
mencionadas.
Leitura Exploratória: É também uma leitura rápida, para reconhecer o
material bibliográfico. Essa leitura se dá de maneira ágil e superficial, focada no
resumo do trabalho e objetivando localizar informações referentes ao tema.
Leitura Seletiva: Uma leitura direcionada ao objetivo da pesquisa, em que
foram selecionadas informações pertinentes e relevantes de cada autor e
descartadas aquelas que não correspondiam ao objetivo da pesquisa, além dos
dados secundários.
Leitura Reflexiva ou Crítica: Leitura mais criteriosa, buscando realizar um

137

estudo crítico do material, compreendendo o ponto de vista do autor e suas
afirmações em relação ao objetivo da pesquisa. Nesta fase, foi realizado um
ordenamento de pontos principais levantados pelo autor.
Leitura Interpretativa: Leitura mais complexa com objetivo de relacionar as
ideias expressas na obra com o objetivo da pesquisa, examinando minuciosamente
as ideias do autor, interpretando-as. Foi realizada neste processo a compreensão
das limitações e os avanços da obra, analisando se elas respondiam ou não ao
problema do objeto da pesquisa. Foi realizado um levantamento dos principais
conceitos e paradigmas elaborados pelos autores, compilando-se os resultados
encontrados e agrupando-os em categorias para facilitar a análise dos dados.
Todas essas etapas ocorreram de forma sucessiva, ou seja, a pesquisadora
fez várias aproximações sucessivas do material pesquisado a fim de compreender
melhor o referencial bibliográfico na medida em que a pesquisa avançou. Esse
trabalho dialético permitiu uma melhor incorporação dos dados da pesquisa.
Para análise de dados, a perspectiva ontológica foi a lente para a realização
desse estudo. A realidade como ponto de partida para a produção do conhecimento
trouxe o desafio, com o apoio da razão crítica, de desvendar o imediatamente posto,
superando-o e reconstruindo as múltiplas mediações extraídas da própria dinâmica
do real. Portanto, essa análise exigiu um rigor da pesquisadora, pois a dinâmica do
real não se revela espontaneamente - ela depende da capacidade da pesquisadora,
ou seja, do “concreto pensado” (que faz parte desse processo), de se apropriar
desse movimento do real. (SILVA, 2013, p. 74).
A interpretação dos dados consistiu em uma síntese integradora dos
resultados obtidos da pesquisa bibliográfica e documental. Foi realizada uma
reflexão crítica dos resultados, em que se retornou mais uma vez ao objeto de
estudo para compreender a problemática inicialmente colocada, incorporando-se os
avanços teóricos estudados a partir do referencial teórico e superando-o
criticamente, reconstruindo-se uma possibilidade de pensar o objeto de pesquisa a
partir de novas mediações.
Na análise de dados foram apresentados os resultados, de forma explicativa,
com exemplificações por meio de afirmações de autores e análises de conjuntura,
que são marcadas por fatos e acontecimentos históricos, sustentando a reflexão da
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pesquisadora, como também o número de obras existentes em relação ao objeto de
pesquisa. Nessa fase foi realizada uma interlocução crítica com o material
documental e bibliográfico, que pode compreender as questões que envolvem o
objeto da pesquisa.
Além disso, a análise de dados dos anais dos Congressos foi pautada por
perguntas norteadoras desenvolvidas de acordo com o objetivo deste estudo e o
conhecimento adquirido no decorrer da pesquisa, que permitiu a construção de
núcleos de análise para melhor exposição dos dados analisados.

3.1 O Conjunto CFESS-CRESS no debate sobre a “questão das drogas”

Conforme destacou Albuquerque (2018)76, o Conjunto CFESS-CRESS se
insere tardiamente no debate sobre a “questão das drogas”, sendo que a ruptura
com o proibicionismo das drogas foi materializada primeiramente pela produção
teórica acadêmica. Ressalta-se que não há como desconsiderar a importância do
Conjunto em ações anteriores, sobretudo suas incidências e contribuições por meio
da representação no Conselho Nacional de Política sobre Drogas (CONAD), mas é a
partir de 2011 que o ele vai adotar uma agenda política ampla, sendo impulsionada,
sobretudo, pelas demandas de trabalho profissional voltadas para ações sociais
higienistas e compulsórias das grandes cidades - Rio de Janeiro e São Paulo -, salvo
suas particularidades.
Segundo Albuquerque (2018), foi em 2011 que Assistentes Sociais
trabalhadoras(es) da assistência social do Rio de Janeiro receberam protocolo de
abordagem social para “acolhimento compulsório” de crianças e adolescentes em
situação de rua, sejam eles usuários de substâncias psicoativas ou não.
Posteriormente, essas ações se espraiaram para a cidade de São Paulo, onde é
autorizada, pelo prefeito Gilberto Kassab com o apoio do governador Geraldo

76

Cynthia Albuquerque (2018), em sua tese de doutorado, realizou levantamento e análise de
posicionamentos ético-políticos do Conjunto CFESS-CRESS, de 2005 a 2015. Portanto, neste tópico,
irei trazer alguns dos resultados de sua pesquisa que poderão oferecer o chão para o avanço no
debate.
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Alckmin, a internação compulsória de usuários de crack, moradores da chamada
“Cracolândia77”, no centro da cidade de São Paulo.
Conforme destaca Brites (2017), essa ação foi legitimada pelo “consenso
forjado” pela grande mídia sensacionalista, que declarou a existência de uma
“epidemia do crack”78, justificando as ações policialescas do Estado contra usuários
de substâncias psicoativas. Ações de caráter repressivo como essa, diante das
demandas institucionais aos profissionais, levaram o CRESS (Conselho Regional de
Serviço Social) do Rio de Janeiro lançar um termo de orientação para a atuação de
Assistentes Sociais na abordagem social na rua no ano de 201379 (BRITES, 2017).
Pereira (2018), ao considerar o desenvolvimento urbano na formação da
cidade de São Paulo e a dimensão mercadológica das drogas, refere que, a partir
dos anos 1990, a cidade começa a receber apoio do empresariado, em um cenário
que torna atrativos investimentos do capital. Portanto, o financiamento das políticas
públicas se dará por dois aspectos: o liberalismo, que vai fomentar esses
investimentos econômicos no centro da cidade; e o punitivismo racista, sexista e
elitista que fomentará a “limpeza de tudo (e de todos[as])” e que será apoiado pela
militarização e controle do território, para que se possa atender aos ditames do
capital (PEREIRA, 2018, p. 25).
Nesse sentido, em 2011 o governo federal institui, através da Senad
(Secretaria Nacional sobre Álcool e outras Drogas), vinculada ao Ministério da
Justiça, o programa “Crack, É Possível Vencer”80, implantado sem a discussão com
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Termo pejorativo para se referir à região da cidade conhecida por abrigar pessoas em situação de
rua e usuários(as) de crack. Segundo Pereira (2018), a região possui 100 mil metros quadrados,
envolvendo quatro bairros.
78
Já foi comprovado cientificamente, pelo II Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de Drogas
Psicotrópicas no Brasil (2005) que não existe uma “epidemia do crack”, sendo que a taxa de
prevalência do uso dessa substância é de apenas 0,7 %. Em relação ao uso do álcool, que é aceito e
totalmente incentivado pela mídia, nota-se uma prevalência de 44% (CEBRID, 2005). O III
Levantamento foi coordenado pela Fiocruz realizada em 2017 e publicada em 2019, a qual teve
inicialmente sua publicação censurada pelo atual governo, sendo publicada tempos depois revela que
a droga mais consumida no Brasil é o álcool (FIOCRUZ, 2017).
79
Termo disponível em: <http://www.cressrj.org.br/download/arquivos/termo-de-orientacaoabordagem-na-rua.pdf> Acesso em: agosto de 2019.
80
Importante ressaltar que essas ações já vinham em curso desde 2009 com o “Plano Emergencial de
Ampliação do Acesso ao Tratamento de Prevenção em Álcool e outras Drogas” (Pead 2009-2010),
regulamentado pela Portaria nº 1.190, de 4 de junho de 2009. Disponível em
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1190_04_06_2009.html> Acesso em agosto
de 2019. Posteriormente, em 2010, o governo instituiu ainda o “Plano Integrado de Enfrentamento ao
Crack e outras Drogas”, Pelo decreto 7.179, de 20 de maio de 2010. Disponível em
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a sociedade civil por meio do Conad (Conselho Nacional de Política sobre Drogas).
Segundo Brites (2017), foi realizada uma denúncia em uma das reuniões do Conad
por membros do CFESS (Conselho Federal de Serviço Social). Ressalta-se que
esse Programa legitimou a parceria público-privada com as comunidades
terapêuticas, que, segundo Brites, se apresentam com “um cariz conservador sob
vários aspectos” (BRITES, 2017, p. 162). Sobre o Programa, Brites ainda
acrescenta:
Os eixos estruturantes do programa Crack, É Possível Vencer envolvem
ações de cuidados, de prevenção e de autoridade. No eixo autoridade,
estão previstas ações de policiamento ostensivo e de proximidade
(comunitária). Quando de sua implantação, foi possível constatar que o
policiamento servia para promover práticas higienistas em áreas urbanas de
grande interesse imobiliário e atreladas a planos de mobilidade urbana que
envolviam os megaeventos. Ainda no contexto de sua implantação, a
adoção e a defesa de internações involuntárias, abertamente na contramão
dos avanços, conquistas e direitos da Reforma Psiquiátrica, revelavam o
caráter regressivo desse programa (BRITES, 2017, p. 162-163, grifos da
autora).

Todo o cenário, que demandava dos profissionais ações policialescas, vai
exigir respostas do Conjunto CFESS/CRESS. Segundo Albuquerque (2018), apesar
de o Conjunto compor o Conad (Conselho Nacional sobre Álcool e Drogas) desde
2009, sua a primeira manifestação pública sobre o tema ocorreu na gestão “tempo
de luta e resistência” (2011-2014), apoiando-se nas produções teóricas acadêmicas,
sobretudo, da contribuição de Cristina Brites. Segundo ela, apesar do debate tardio,
o Conjunto assumiu com bravura a defesa da legalização e regulamentação das
drogas, posicionando-se contra o proibicionismo e a favor da política da Redução de
Danos, ainda que boa parte das(os) profissionais fossem discordantes:
Nossas entidades representativas, principalmente, o Conjunto CFESSCRESS, embora de forma tardia, a partir de 2011, colocaram o “debate na
mesa”, assumindo uma postura corajosa, muitas vezes, divergente da base:
de crítica ao proibicionismo e a política de guerra às drogas, de defesa da
redução de danos e dos direitos humanos dos usuários de psicoativos e da
denúncia aos processos de criminalização da pobreza e dos movimentos
sociais. Inclusive, são poucos os conselhos profissionais que manifestam
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7179.htm> Acesso em agosto de
2019.
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posições críticas ao proibicionismo, na verdade, somente o CFESS e o CFP
(ALBUQUERQUE, 2018, p. 243).

Apesar disso, devido à própria organização do Conjunto - que se constitui de
forma democrática e coletiva - não se sustenta de maneira unânime em torno desse
debate, mas apresenta-se como uma “unidade de diversos que reafirma o pluralismo
como princípio do projeto profissional do Serviço Social”, embora esteja sempre na
direção hegemônica e estratégica da superação da sociedade de classes
(ALBUQUERQUE, 2018, p. 244).
A fim materializar ações que permitam aproximações dos profissionais com o
Projeto Ético-Político Profissional, o Conjunto, além de fiscalizar o exercício
profissional de acordo com suas atribuições presentes na Lei 8.662/1993, promove
ações políticas formativas e normativas por meio de instrumentos normativos,
espaços formativos, materiais informativos e orientações éticas, políticas e técnicas,
como manifestações, pareceres e notas técnicas (ALBUQUERQUE, 2018).
Segundo Albuquerque (2018) e Brites (2017), as novas requisições
institucionais de

atuação

na

política

sobre

drogas eram

divergentes do

direcionamento do Projeto Ético-Político Profissional. Porém, ainda assim, havia
discordâncias de parte dos profissionais em relação aos direcionamentos do
Conjunto, e cada vez mais profissionais eram inseridos nesses espaços de trabalho
em que “passam a participar de articulações e frentes políticas estaduais e nacional,
cuja agenda indicava a confluência de forças antiproibicionistas e antimanicomiais”
(ALBUQUERQUE, 2018, p. 247).
Albuquerque (2018) refere que, inicialmente, o debate do Conjunto
CFESS/CRESS sobre a “questão das drogas” é realizado de maneira isolada e
“periférica”, ou seja, ainda distante dos espaços participativos da categoria
profissional. Somente em 2013 essa questão foi tema da mesa de um Encontro
Nacional do Conjunto CFESS-CRESS, ocorrido em Recife. Simultaneamente,
ocorreu uma plenária no 14º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais.
Ressalta-se que é no 43º Encontro Nacional do CFESS-CRESS que é
deliberada a posição da “defesa da legalização, regulamentação, plantio, cultivo,
produção, comercialização e consumo de drogas, com ênfase na Política de
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Redução de Danos para situações de uso prejudicial, submetida a controle estatal”
(ALBUQUERQUE, 2017, p. 247 apud CFESS, 2014).
Além das publicações do CFESS Manifesta, outro avanço importante do
Conjunto foi a sua inserção na Frente Nacional Drogas e Direitos Humanos
(FNDDH), em 2012, sendo que “o CFESS teve atuação protagonista na Frente,
principalmente, no triênio 2011-2014, em que a própria realidade demandou esse
envolvimento” (ALBUQUERQUE, 2017, p. 250).
Ademais, em 2016 foi produzida e publicada a série de cadernos “Assistente
Social no combate ao preconceito”, sendo um desses cadernos destinado ao debate
sobre o estigma do uso de drogas81. Também houve a publicação de duas notas
técnicas, em 2014: “A Legalização e a regulamentação do plantio, cultivo, produção,
comercialização e consumo de drogas, com ênfase na política de redução de danos,
a partir de parâmetros e estudos internacionais e nacionais”; e “A Regulamentação
das Comunidades Terapêuticas: Contribuições do CFESS para o debate” 82.
Albuquerque (2018, p. 256), apesar dos avanços do Conjunto CFESSCRESS, aponta duas questões importantes. A primeira é que esse processo não se
deu de forma homogênea, tendo sido “marcado por convergências e divergências,
avanços e recuos, mesmo que estratégicos”; e a outra questão é que está posto
para categoria profissional o desafio de capilarizar o debate para a maioria desses
profissionais e a apropriação dessas sínteses teóricas e políticas no âmbito de sua
prática profissional.
Após o período demarcado pela pesquisa de Albuquerque (2018) - de 2005 a
2015 -, o Conjunto CFESS-CRESS continuou a aprofundar o debate nos anos
seguintes

no

sentido

de

prosseguir

na

perspectiva

da

ruptura

com

o

conservadorismo, apesar da conjuntura adversa. Para isso, o Conjunto utilizou

A série conta com cinco cadernos: “O que é Preconceito”, “O Estigma do Uso de Drogas”,
“Racismo”,
“Transfobia”
e
“Xenofobia”.
Disponível
para
download:
http://www.cfess.org.br/visualizar/noticia/cod/1300
82
Essa publicação se posiciona contrariamente à regulamentação das Comunidades Terapêuticas e
defende que o “tratamento seja realizado no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio dos Centros
de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD), dos hospitais gerais e dos consultórios de rua,
conforme deliberado e explicitado nos documentos finais da IV Conferência Nacional de Saúde
Mental (2010), na XIV Conferência Nacional de Saúde (2011) e, especialmente, na Lei nº
10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica)” (CFESS, p. 01, 2014 ).
81
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outras estratégias, como, por exemplo, compor juntamente a luta em pautas comuns
a outros movimentos sociais.
No quadro abaixo podemos notar a evolução dos posicionamentos éticopolítico do Conjunto CFESS-CRESS em relação à “questão das drogas”:
Quadro 1 - Produção Técnica e Ético-Política sobre drogas no âmbito do Conjunto CFESS-CRESS
(2016-2019).

Publicações Conjunto CFESS/CRESS de 2016 a julho de 2019
Ano/Local

Tipo de Produção

Título

Detalhamento

Janeiro 2016

Notícia

Em defesa da Luta
antimanicomial,
CFESS convoca:
participe do ato
‘(L)ocupa Brasília!’

http://www.cfess.org.
br/visualizar/noticia/c
od/1238

Junho 2016

Notícia

CFESS é contra a
internação de
crianças e
adolescentes em
comunidades
terapêuticas

http://www.cfess.org.
br/visualizar/noticia/c
od/1269

Janeiro 2017

Carta Aberta
assinada juntamente
com outras
entidades e Rede de
Justiça Criminal

CFESS assina carta
aberta sobre a
situação do sistema
prisional no Brasil

http://www.cfess.org.
br/visualizar/noticia/c
od/1332

Maio 2017

Notícia

Assistentes sociais
também integram a
luta antimanicomial

http://www.cfess.org.
br/visualizar/noticia/c
od/1373

Maio 2017

Nota Pública

CFESS apoia
posição do CRESSSP sobre as graves
violações de direitos
humanos na
“Cracolândia”

http://www.cfess.org.
br/visualizar/noticia/c
od/1377

Junho 2017

CFESS Manifesta

‘Cracolândia’? O que http://www.cfess.org.
o Serviço Social tem br/arquivos/2017a ver com isso?
CfessManifestaCracolandia-
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SerieConjunturaeIm
pacto.pdf
Dezembro 2017

Nota Pública

Mudanças na
Política Nacional de
Saúde Mental: mais
uma ameaça do
governo ilegítimo

http://www.cfess.org.
br/visualizar/noticia/c
od/1439

2018

Cartilha Bandeiras
de Luta

Sou Assistente
Social e aqui estão
minhas bandeiras de
luta

http://www.cfess.org.
br/arquivos/CartilhaBandeiradeLutas2019.pdf

Fevereiro 2018

CFESS Manifesta

O Serviço Social e o
direito à convivência
familiar e
comunitária

http://www.cfess.org.
br/arquivos/2018CfessManifestaAdocaoSerieConjunturaeIm
pacto.pdf

Maio 2018/Brasília

Junho 2018

Agosto 2018

Seminário Nacional - O trabalho do/a
http://www.cfess.org.
Notícia
Assistente Social na br/eventos/saudeme
Política sobre drogas ntal/assista.html
e saúde mental
http://www.cfess.org.
br/visualizar/noticia/c
od/1479
Notícia e Relatório
Inspeção

Notícia e Relatório
de Fiscalização

CFESS marca
presença em
lançamento de
relatório nacional
sobre comunidades
terapêuticas

http://www.cfess.org.
br/visualizar/noticia/c
od/1485

Serviço Social e a
inserção de
assistentes sociais
nas comunidades
terapêuticas

http://www.cfess.org.
br/visualizar/noticia/c
od/1494

https://site.cfp.org.br/
wpcontent/uploads/201
8/06/Relat%C3%B3ri
o-daInspe%C3%A7%C3
%A3o-Nacional-emComunidadesTerap%C3%AAutica
s.pdf

http://www.cfess.org.
br/arquivos/Relatorio
CFESSComunidadesTerape
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uticas2018-Site.pdf
Dezembro 2018

Notícia

Política pública de
saúde também é
assunto para
assistente social

http://www.cfess.org.
br/visualizar/noticia/c
od/1529

CFESS toma posse
para gestão do CNS

Maio 2019

CFESS Manifesta

Dia da Luta
Antimanicomial:
saúde não se vende,
loucura não se
prende!

http://www.cfess.org.
br/arquivos/2019CfessManifestaLutaAntimanicomial.
pdf

Julho 2019

Notícia e Nota
Técnica - mudança
na política de drogas

As implicações das
alterações na
política nacional de
saúde mental, álcool
e outras drogas para
o exercício
profissional de
assistentes sociais
no Brasil

Autora: Solange
Moreira

Nota de repúdio à
retirada da
participação popular
do Conad

http://www.cfess.org.
br/visualizar/noticia/c
od/1596

Julho 2019

Nota de Repúdio

http://www.cfess.org.
br/visualizar/noticia/c
od/1594
http://www.cfess.org.
br/arquivos/Notatecnicalei138402019-.pdf

*Fonte: Elaboração própria a partir de informações coletadas no site do CFESS.

Nota-se que o Conjunto CFESS-CRESS vem se posicionando contra os
recentes retrocessos e orientando as/os Assistentes Sociais em seu exercício
profissional. Desde 2015, o Conjunto vem atuando junto com outros movimentos
sociais na área da saúde, sobretudo com o movimento da luta antimanicomial, que
realizou uma intensa manifestação contra a nomeação de Valencius Wurch Duarte
Filho para a Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. O
CFESS não só apoiou, mas também sustentou e esteve presente no o ato chamado
(L)oucupaBrasília e a ocupação que foi realizada pelos manifestantes membros de
movimentos sociais e entidades no gabinete do Ministério da Saúde por 141 dias,
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cujo fim se deu com uma forte repressão policial. Foi a partir dessa pressão popular
que o Ministério da Saúde recuou e exonerou o coordenador do cargo (CFESS,
2015, 2016).
Contudo, os retrocessos que já estavam em curso agravaram-se com o golpe
jurídico parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff (PT), assumindo seu vice,
Michel Temer (PMDB), que impôs medidas impopulares como a reforma trabalhista
e aEmenda Constitucional 95, do teto dos gastos públicos, impactando diretamente
os serviços prestados na área de educação, saúde e previdência social - o tripé da
seguridade social.
Além disso, em 2017, assume como prefeito da cidade de São Paulo João
Doria (PSDB), atual governador do Estado de São Paulo. Nesse período, a
prefeitura realiza ações higienistas e policialescas contra os usuários de substâncias
psicoativas que se encontravam em situação de rua na região central da capital,
mais conhecida pejorativamente como “cracolândia”. Segundo a nota de repúdio do
CRESS-SP, apoiada pelo CFESS, as ações contrariam o posicionamento da
categoria, expressa nos documentos CFESS Manifesta 2012, Carta Recife 2013,
itens da Bandeiras de Luta, deliberações de Encontros Nacionais e, também, em
produções acadêmicas e científicas na área (CRESS, 2017). Nesse sentido, Pereira
(2018), na edição Estado, Saúde Mental e Higienização Social da Revista Emancipa
do CRESS-SP, vai trazer um importante debate sobre a formação social e territorial
da cidade de São Paulo, sendo a capital integrante e herdeira de uma cultura
colonial e escravista, mas que se envolveu em um processo acelerado na
dinamização econômica do capitalismo monopolista e, portanto, foi marcada pela
segregação em sua formação territorial urbana. Acrescenta ainda:
Assim, o tom da condicionalidade de financiamento em diferentes políticas
públicas organiza-se com base na conciliação de dois aspectos: o do
liberalismo econômico, que fomenta a dinamização para atrair investimentos
e seu braço de apoio, e o punitivismo racista, sexista e elitista, que estimula
as condições concorrenciais e a limpeza de tudo (e de todos[as]) o que
possa obstaculizar as condições necessárias à competição e à construção
da noção de “cidade global” (PEREIRA, 2018, p. 25).

No mesmo ano de 2017 ocorre a alteração da política sobre drogas, que
insere na Rede de Atenção Psicossocial - RAPS os hospitais psiquiátricos e as
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comunidades terapêuticas, indo na contramão da Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei
10.216/2001). O CFESS também vai se manifestar em relação a essa alteração:
Novamente o governo ilegítimo de Michel Temer, que tem sistematicamente
destruído direitos da população brasileira, ameaça alterar a lógica da
política de saúde mental, propondo mudanças substantivas na forma de
financiamento, bem como expandindo os hospitais psiquiátricos em
detrimento da ampliação dos serviços substitutivos. Na proposta de
mudança, podemos identificar nitidamente alguns pontos. Caso aprovados,
impactarão sobremaneira na lógica da política de saúde mental [...] Diante
desses retrocessos, precisamos ficar atentos/as e fortes na defesa de uma
política pública que contribua para ampliação dos direitos dos/as
usuários/as, da sua autonomia e liberdade, princípios inscritos no projeto
ético-político do Serviço Social brasileiro.Nós, assistentes sociais, temos
muito a contribuir com o avanço da Reforma Psiquiátrica brasileira. Por isso,
não é hora de retroceder. É tempo de lutar, de forma organizada, por uma
sociedade justa e sem manicômios! O CFESS compõe essa trincheira, junto
às demais entidades e movimentos da área. Conclamamos todos/as os/as
assistentes sociais e a população a se somar na defesa da Política Nacional
de Saúde Mental (CFESS, 2017, n.p.).

Destaca-se

também

um

aspecto

importante

sobre

as

requisições

institucionais do trabalho profissional frente à conjuntura adversa em relação à
“questão das drogas” e maternidade, que foi expressa no documento CFESS
Manifesta de fevereiro de 2018. Desde 2014, mais especificamente em Minas Gerais
- mas não somente -, a violência do Estado vem atingindo diversas mulheres que
têm sido roubadas de seu direito à maternidade. Devido a uma instrução normativa
elaborada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, solicitando
informações sobre situações de nascimento de crianças de mães que fossem
usuárias de substâncias psicoativas, foi realizada uma mobilização de profissionais e
de mães que levou ao surgimento do movimento “De quem é esse bebê”, que
obteve repercussão midiática (CFESS, 2018).
O resultado desse tipo de ação contra essas mulheres foram os 359
recolhimentos de bebês recém-nascidos direto da maternidade (CFESS, 2018),
apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ter sofrido alteração no ano
de 2016, por meio de substituição da redação da lei que preconizava “ambiente livre
de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes” para “em ambiente que
garanta seu desenvolvimento integral” (CFESS, 2018, p. 2).
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Contudo, no ano de 2017, dentre todos os retrocessos do governo de Michel
Temer, é apresentado o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 394/2017, denominado
“Estatuto da Adoção”. Segundo CFESS (2018):
Em meio a este contexto que reitera práticas de segregação social e que
nega, às mulheres e/ ou adolescentes em situação de rua e/ou uso de
substâncias psicoativas, o direito à convivência familiar e comunitária, é
apresentado o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 394/2017, denominado
“Estatuto da Adoção”. O referido projeto recupera o primeiro texto inscrito no
Art.19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, indicando que a criança
deve viver em “ambiente sadio, livre do contato com pessoas dependentes
químicas”. E, em vez de regulamentar que a criança tem o direito de ser
criada no “seio de sua família”, propõe que “é direito da criança e do
adolescente ser criado e educado no seio de uma família”. Além disso, o
referido projeto de lei acelera o processo de retirada da criança de sua
família de origem, de modo que ela passa a residir com a família substituta
antes mesmo do processo de Suspensão ou Destituição do Poder Familiar
(CFESS, 2018, p. 4).

Nesse sentido, ressalta-se que essas ações são demarcadas pela estrutura
de classes, pelo racismo e pelo machismo, pois são as mulheres pobres e negras
que sofrem as ações violentas do Estado pela “falta de acesso às políticas públicas,
seja também a retirada de seus filhos, seja nas maternidades, nos abrigos e até
mesmo nas comunidades terapêuticas” (PEREIRA, PASSOS, 2017, p. 122).
Pereira e Passos (2017) destacam também as situações de mulheres que são
internadas em comunidades terapêuticas juntamente com seus filhos e permanecem
com eles nessas instituições por um longo período devido ao medo da perda do
poder familiar, contrariando os princípios do direito à convivência familiar e
comunitária, bem como da Reforma Psiquiátrica 83.
Nota-se que esses acontecimentos históricos demandam do Conjunto ações
rápidas e estratégicas que só podem ser realizadas a partir de um acúmulo teórico
que, por vezes, pode levar um maior tempo para ocorrer. Prova disso foi a inserção
83

Nesse mesmo sentido, podemos destacar que o tráfico de drogas é o principal motivo de
encarceramento de mulheres, sendo elas em sua maioria pobres e negras (segundo os dados do
Infopen Mulheres, 2018), que não podem permanecer com seus filhos. Tal realidade contraria a
Regra das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de
Liberdade (Regras de Bangkok), que prevê a necessidade de priorizar alternativas ao
encarceramento, levando em consideração as especificidades de gênero. Contudo, na realidade, nos
deparamos com mulheres e seus filhos em ambientes que não contam com estrutura para oferecer
cuidado adequado, sendo essas mulheres muitas vezes privadas do direito à convivência com seus
filhos, do acesso à saúde, entre outros direitos.
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tardia no debate da “questão das drogas”, que, mais uma vez, foi impulsionada pela
realidade que impõe requisições institucionais aos profissionais de Serviço Social
(ALBUQUERQUE, 2018).
Diante disso, observa-se que o debate sobre a existência das comunidades
terapêuticas e o exercício profissional nessas instituições se alargou, e a produção
de diversos documentos de posicionamentos ganhou maiores aprofundamentos. No
mesmo sentido, também houve a criação de documentos orientativos e
fiscalizadores, como, por exemplo, o “Relatório de Inspeção sobre o Trabalho
Profissional nas Comunidades Terapêuticas”, apresentado no primeiro Seminário
Nacional sobre “O trabalho do/a Assistente Social na política sobre drogas e saúde
mental”, ocorrido em Brasília no ano de 2018.
Junto a isso, ocorrem desmontes sistemáticos de direitos relacionados à
saúde mental e drogas recém conquistados nos últimos 30 anos - cuja efetivação
ainda estava em processo -, que colocam desafios imensos às/aos Assistentes
Sociais, pois a venda de sua força de trabalho faz parte das relações sociais da
sociabilidade capitalista, na reprodução da vida (IAMAMOTO, 2015).
Assim, o contexto econômico, político e social atinge diretamente as
condições de produção e reprodução da vida da classe trabalhadora, sendo a/o
Assistente Social parte dela. Portanto, destaca-se o desafio frente às requisições
institucionais que podem muitas vezes ferir os princípios éticos e políticos da
categoria profissional. Nesse sentido, a recusa do profissional na execução de
determinadas atividades, conforme orientado em vários documentos do Conjunto
CFESS-CRESS, pode se refletir em uma possível condição de desemprego, ou seja,
na perda de condições de sua subsistência ou de sua família, uma vez que a venda
da força de trabalho é sua única forma de produção e reprodução da vida.
Isso agrava-se no contexto de mudança na composição orgânica do capital,
que gera um número maior de desempregados, aumentando o exército industrial de
reserva, e retira direitos por meio de reformas - inicialmente a reforma trabalhista e,
agora, a mais recente reforma da Previdência. Além disso, a pauta neoliberal
promove aumento das privatizações em detrimento dos serviços públicos, gratuitos e
de qualidade. Embora essa pauta esteja presente no país desde os anos 1990, ela
tem se aperfeiçoado com a PEC 95 (Proposta de Emenda Constitucional do Teto de
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Gastos Públicos), que prevê o congelamento de gastos públicos com a educação, a
saúde e a Previdência. Nesse sentido, a emenda impacta diretamente a formação
desses profissionais, uma vez que os investimentos em universidades públicas se
tornam insuficientes, o que ocorre junto a um aumento exponencial da graduação
em Serviço Social à distância (IAMAMOTO, 2015), apesar do posicionamento
contrário das entidades representativas da categoria (Conjunto CFESS-CRESS,
ABEPSS e ENESSO) em relação à implementação de cursos de graduação à
distância na área (CFESS, 2015b).
Neste cenário, os desafios se acentuam com a política do atual governo
Bolsonaro, em que as manifestações populares pela luta por direitos e a liberdade
de expressão são confrontadas por meio da repressão e de ações antidemocráticas,
como censura de informações vindas de agentes opositores ao governo ou se
posicionem contra ações do governo84. Essa política, pautada na repressão e, ao
mesmo tempo, sustentada em uma narrativa religiosa, moralista , fundamentalista e
muito conservadora nos costumes, se manifesta sobremaneira no debate em relação
à política sobre drogas, que apresenta profundo retrocesso desde o início do ano de
2019.
Ainda no primeiro semestre deste ano, o Conjunto CFESS-CRESS se
manifesta contra quatro ações do governo: a primeira manifestação é o
posicionamento contra a nota técnica do Ministério da Saúde, que retoma práticas
antigas de tratamento como o eletroconvulsoterapia e legitima comunidades
terapêuticas e hospitais psiquiátricos; a segunda é referente ao decreto 9.761/2019,
conhecido como a “nova” política nacional de drogas”, que altera a estratégia de
Redução de Danos presente na política, privilegiando agora a estratégia da
abstinência; o terceiro posicionamento contrário se refere à Lei 13.840/2019
(sancionada meses após o decreto 9.761/2019), que altera a “Lei de Drogas” (Lei
11.343/2006), a qual já era passiva de muitas críticas e repleta de contradições,
sendo sobretudo responsável pelo aumento do número de encarceramentos por
84

Como exemplo, podemos citar as declarações do presidente Bolsonaro em referência ao jornalista
Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil, afirmando que o mesmo poderia ser preso após ter
divulgado trocas de mensagens que comprometiam o ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro, como
é
possível
verificar
na
reportagem
disponível
em
<https://g1.globo.com/rj/rio-dejaneiro/noticia/2019/07/27/talvez-pegue-uma-cana-aqui-no-brasil-diz-bolsonaro-sobre-glenngreenwald.ghtml> Acesso em agosto de 2019.
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tráfico de drogas - principalmente de mulheres; e, por fim, há o posicionamento
contrário ao decreto 9.926/2019, que retira especialistas e membros da sociedade
civil do Conad. A síntese desses posicionamentos pode ser percebida na Nota
Técnica sobre “As implicações das alterações na política nacional de saúde mental,
álcool e outras drogas para o exercício profissional de assistentes sociais no Brasil”
(CFESS, 2019).
Outro ponto importante de se destacar é o posicionamento do Conjunto diante
das comunidades terapêuticas, bem como do trabalho profissional nelas realizado,
assunto que, conforme mencionamos, recebeu um aumento de publicações e
posicionamentos contrários. Ressalta-se que o Conjunto CFESS-CRESS não realiza
uma crítica ao profissional que trabalha nessas instituições, e sim ao direcionamento
das políticas na área da saúde mental (CFESS, 2018).
Em análise do Seminário Nacional sobre “o trabalho do/a Assistente Social na
política sobre drogas e saúde mental” e demais documentos do Conjunto, como o
Relatório de Fiscalização, notas técnicas e manifestações de posicionamentos,
destaca-se a crítica às comunidades terapêuticas, especialmente em relação às
graves violações de direitos humanos. Entre os alvos de críticas, estão: o trabalho
voluntário - inclusive de Assistentes Sociais -; atividades terapêuticas focadas no
indivíduo e descontextualizadas dos aspectos da vida social; a prática de
laborterapia como uma forma de trabalho forçado; o tratamento voltado para a
abstinência; e o fato de várias dessas comunidades serem vinculadas a instituições
religiosas,

requisitando

dos

profissionais

determinadas

práticas

de

cunho

religioso(CFESS, 2018)85.
Entretanto, nota-se que existe um outro perfil de instituição que tem adotado
uma narrativa que se estrutura em um modelo voltado a um nicho de mercado,
tecnificando-se e modernizando-se para atender a interesses específicos. Há
comunidades terapêuticas que têm se proclamado diferentes das comunidades
referenciadas no relatório de fiscalização por violarem os Direitos Humanos, e que
são, inclusive, legitimadas por órgão federal como a Senad e por orgãos
internacionais, além de adotarem princípios éticos a favor dos Direitos Humanos,

85

O Conjunto não faz, nessa pesquisa, apontamentos sobre a questão de gênero e sexualidades nas
comunidades terapêuticas.
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contra todas as formas de violação de direitos, e terem suas práticas alinhadas com
evidências científicas (embora essas práticas estejam de acordo com seu projeto de
interesse político-ideológico). Essas Comunidades Terapêuticas são legitimadas por
estarem

filiadas

à

FEBRACT

-

Federação

Brasileira

de

Comunidades

Terapêuticas86.
De acordo com as informações encontradas no site da FEBRACT, podemos
notar que a Federação possui um aparato teórico, técnico e científico sobre o
surgimento dessas entidade, referindo que elas podem ter tido suas origens há mais
de dois mil anos (de acordo com o livro de Frederich B. Glaser “As origens da
Comunidade Terapêutica sem drogas: Uma história retrospectiva”). Contudo,
contraditoriamente, a Federação (e, portanto, as comunidades a ela filiadas),
defende a liberdade religiosa, ao mesmo tempo incorporando a espiritualidade como
parte de sua modalidade de tratamento. Nesse sentido, cabem as críticas apontadas
no Relatório de Fiscalização do Conjunto CFESS-CRESS:
Em outras palavras, os dados coletados refletem que as comunidades
terapêuticas se configuram como instituições privadas, confessionais, em
que a religião se torna instrumento de tratamento, sem atentar para a
realidade social, ética, cultural e religiosa do sujeito. Em geral, as visitas
familiares são limitadas e ocorre o cerceamento das relações de
sociabilidade, de acesso ao trabalho, à educação, dentre outros. Trata-se de
uma tendência no trabalho profissional que se confronta com os princípios
fundamentais do Código de Ética da/o Assistente Social (CFESS, 2018, p.
15)

O Relatório de Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas, realizado
pelo Conselho Federal de Psicologia - CFP em parceria com o Mecanismo Nacional
de Prevenção e Combate à Tortura, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
e o Ministério Público Federal também destacou esse aspecto:
A base religiosa fere o caráter laico dos tratamentos em saúde, de forma a
colocar em questão a possibilidade de instituições com tal perfil serem
consideradas, por setores do poder público, como locais passíveis de serem

“A Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT), fundada em 16 de outubro de
1990, pelo Padre Haroldo Joseph Rahm, pioneiro em Comunidades Terapêuticas no Brasil, e pelo
Prof. Saulo Montserrat, tem como objetivo fortalecer, organizar, capacitar e assessorar as
Comunidades Terapêuticas em todo o território Nacional. Além de atuar em parceria junto ao poder
público na elaboração e execução de políticas públicas no que se refere à Dependência Química”
Disponível em <http://febract.org.br/portal/historia-da-febract/> Acesso em agosto de 2019.
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incorporados às redes de cuidado e atenção para usuários de álcool e
outras drogas. (CFP, 2018, p. 81).

Apesar disso, essas comunidades terapêuticas utilizam os mesmos
instrumentos utilizados nos CAPS-AD, como a construção do Plano Terapêutico
Singular - PTS com foco na reinserção social e comunitária, respeito ao residente ou
acolhido, bem como o sigilo profissional, além de treinamentos reconhecidos pela
Senad, assessoria para melhorar a qualidade do atendimento e adequações para a
realização de convênios com o poder público, a fim de se solicitarem recursos
financeiros.
Portanto, com isso, os argumentos contrapostos a essas instituições precisam
ir além de um único perfil de comunidades terapêuticas, reconhecendo a existência
de diferentes modelos dessas instituições na sociedade, que, apesar de se
constituírem como antagônicas ao projeto de saúde voltado para a estratégia da
Redução de Danos, contraditoriamente se colocam como defensoras dos Direitos
Humanos, mas pautadas em uma perspectiva moralista de cunho religioso de um
mundo sem drogas, sendo, portanto, instituições voltadas ao modelo da abstinência.
Nesse sentido, é necessária a construção de um debate que ofereça subsídio
para a compreensão dos projetos antagônicos em disputa,uma vez que essas
instituições têm sofrido mudanças em seu perfil. Desse modo, é necessário ir à raiz
das estruturas que sustentam o modo de produção capitalista, e que, portanto,
sustentam as relações de poder nessa sociabilidade.
As comunidades terapêuticas, independentemente de serem filiadas à
FEBRACT ou não, fazem parte do escopo do mesmo projeto conservador que pauta
uma sociedade sem drogas, não realizando a crítica sobre a licitude e ilicitude
dessas substâncias e as consequências do proibicionismo. Portanto, a compreensão
da “questão das drogas” por elas é descontextualizada da conjuntura econômica,
política, social e cultural.
Nesse mesmo sentido, faz-se necessário também qualificar o debate sobre a
legalização e regulamentação das drogas, direcionando qual modelo de regulação
queremos, uma vez que está em pauta um modelo de regulação voltado para o
mercado, que continua mantendo certos grupos sociais marginalizados.
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Com isso, é importante ressaltar a importância de se integrarem os debates
que aparecem por vezes de maneiras isoladas, mas que atingem os mesmos grupos
socialmente marginalizados. Nesse sentido, é igualmente importante relacionar a
“questão das drogas” com a questão étnico/racial, a crítica ao Estado Penal, a
reivindicação do abolicionismo penal e a pauta feminista antiproibicionista, que tanto
se relaciona à questão do proibicionismo às drogas pela proximidade com outras
formas de controle do corpo da mulher, como expressa também a questão do
aborto. Todas essas lutas a favor dos direitos de emancipação política, se isoladas,
não serão suficientes sem que esteja no horizonte uma direção estratégica: a de
uma nova ordem social. A emancipação humana é necessariamente uma
emancipação

anticapitalista,

antiracista,

antimanicomial,

antiproibicionista,

abolicionista penal e feminista.

3.2 - A “questão das drogas” nos Encontros Nacionais do Conjunto
CFESS/CRESS

No ano de 2016 foi realizado o 45º Encontro Nacional no Conjunto CFESSCRESS, o último da gestão “Tecendo na Luta a Manhã Desejada” (2014-2017), com
o tema: “É preciso estar atento/a e forte!”. Nesse Encontro foi “realizada avaliação do
cumprimento da agenda política deliberada pelo triênio87 e as dificuldades
nacionalmente encontradas” (CFESS, 2016, p. 13). Estavam presentes no evento,
segundo o relatório do CFESS (2016), 309 participantes. Destes, 200 eram
delegadas/os, 77 convidadas/os e 32 observadoras/es. Dentre as/os delegadas/os,
106 representaram as direções (9 do CFESS e 97 dos CRESS) e 94 representarem
a base da categoria, eleitas/os em assembléias.
As deliberações foram avaliadas por eixos, sendo que encontramos a
“questão das drogas” presente em dois eixos: o Eixo Seguridade Social e o Eixo
Ética e Direitos Humanos.

87

O triênio dessa avaliação corresponde aos anos de 2015, 2016 e 2017. Ressalta-se que a partir
desse Encontro foi implantada uma nova metodologia de avaliação (CFESS, 2016).
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Conforme aponta o relatório do CFESS (2016), a sistematização dos dados
classificou como ações cumpridas “parcialmente” aquelas com até 50% de
cumprimento pelos CRESS, podendo ainda estar em fase de execução;
deliberações classificadas como “cumpridas” foram as que tiveram taxa superior a
50% de cumprimento entre os CRESS88; e aquelas que não havia nenhum CRESS
executando foram classificadas como tendo “baixo status de implementação”.
Destaca-se também que algumas dessas deliberações são de responsabilidade
partilhada entre CFESS e CRESS, e outras apenas de responsabilidade do CFESS.
No Eixo Ética e Direitos Humanos, apenas 6 deliberações foram cumpridas
(22% do total), sendo que 4 delas eram de responsabilidade do CFESS. O Eixo Ética
e Direitos Humanos está entre os que possuem menor grau de cumprimento das
deliberações.
Já o Eixo Seguridade Social obteve 23 deliberações, sendo 8 consideradas
cumpridas (34,78%), 9 registradas como parcialmente cumpridas (39,13%) e 6
(20,08%) com baixo status de implementação (CFESS, 2016).
Quadro 2 - Posicionamento sobre drogas no 45º Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS Mato Grosso - 2016

Eixo

Deliberação

Responsáv
el

Cumprime
nto

Recomen
dação de
Prioridade

Ética e
Direitos
Humanos

15. Defender legalização e
CFESS/CR
regulamentação do plantio, cultivo, ESS
produção, comercialização e
consumo de drogas, com ênfase na
Política de Redução de Danos para
situações de uso prejudicial,
submetida a controle estatal.

Parcial
Sim
(menos que
50%)

Seguridade
Social

9. Fortalecer a luta pela plena
efetivação da reforma psiquiátrica e
dos mecanismos de atenção aos
usuários dos serviços de saúde
mental, álcool e outras drogas,
articulado com o controle social e
movimentos sociais, na perspectiva
de ampliação e consolidação de

Parcial
Sim
(menos que
50%)

CFESS/CR
ESS

“Considerando-se os dados por região e também dados obtidos de modo absoluto - ou seja,
calculando-se o percentual a partir do número de CRESS existentes, somados ao CFESS” (CFESS,
2016, p. 14).
88
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uma rede substitutiva que seja
capaz de sustentar uma ação
integral e antimanicomial no campo
da saúde mental;
9.1. Defesa da ampliação e dos
investimentos nos serviços da rede
pública de atenção integral (CAPS
I, II e III, CAPs AD, CAPs Infantil,
Centros de Convivência, Centros
de Acolhimentos Transitório, Leitos
para Desintoxicação em Hospitais
Gerais, leitos Psiquiátricos em HG,
Residências Terapêuticas e
Consultório de Rua) às pessoas em
sofrimento mental e usuários de
substâncias psicoativas,
posicionando-se contra a
privatização dos serviços de saúde
mental;
9.2. Defesa da expansão e
consolidação dos serviços
residenciais terapêuticos (SRT),
articulando-os à política nacional
de habitação, para que o processo
de desinstitucionalização dos
pacientes psiquiátricos seja
consolidado;
9.3. Incidência política junto às
instâncias de gestão e de
deliberação acerca dos critérios de
implantação dos serviços de saúde
mental, especialmente, os CAPs,
possibilitando que mais usuários
tenham acesso a esses serviços
especializados;
9.4. Defesa e fortalecimento da
Política Nacional de Redução de
Danos como possibilidade de
cuidado e promoção da saúde,
endossando o seu caráter
intersetorial, com destaque para as
políticas de educação pública e de
defesa dos direitos, se
posicionando contrário ao Plano
Crack: é possível vencer;
9.5. Participar dos núcleos da luta
antimanicomial e da frente de
Direitos Humanos e Drogas e dos
diversos espaços de controle social
democrático.
Seguridade

17. Defender posicionamento

CFESS/CR

Sim (mais

Sim
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Social

contrário à internação de pessoas
que fazem uso de álcool e outras
drogas em comunidades
terapêuticas, unidades acolhedoras
e outras instituições congêneres
(inclusive nas financiadas por
verbas públicas, tendo em vista as
denúncias de violações de direitos
humanos nestes espaços, através
de relatórios de inspeção já
realizados, a exemplo dos
relatórios do Conselho Federal de
Psicologia e do Comitê de
Prevenção e Combate à Tortura do
Estado do Rio de Janeiro),
defendendo a perspectiva de
redução de danos e uma
intervenção profissional e laica no
tratamento dessas pessoas.

ESS

que 50%)

Orientação
e
Fiscalização
Profissional

11. Realizar discussões/ações
acerca do exercício profissional em
Comunidades Terapêuticas.

CFESS/
CRESS

Parcial
Sim
(menos que
50%)

*Fonte: Elaboração própria a partir e informações encontradas no Relatório final do 45º Encontro
Nacional CFESS-CRESS.

Destacam-se as dificuldades de cumprimento das deliberações do Eixo Ética
e Direitos Humanos. Entre os focos de dificuldades, encontram-se os temas “a
descriminalização do aborto; a defesa da legalização do plantio, cultivo,
comercialização das drogas” (CFESS, 2016, p. 18). O relatório final do 45 º Encontro
Nacional refere que raras vezes esse tema se apresenta nos debates dos Encontros
Descentralizados, sendo considerado um assunto polêmico.
Refere-se ainda que essa dificuldade também se apresenta no Eixo de
Seguridade Social, especialmente para as deliberações que expressam um
posicionamento crítico em relação à existência das comunidades terapêuticas e à
internação compulsória. Considera-se que há um “frágil acúmulo da concepção da
Seguridade Social como padrão de proteção social no país” (CFESS, 2016, p. 18).
Ressalta-se também que as deliberações 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Eixo
Seguridade Social foram cumpridas por treze CRESS (51,85%), sendo que os outros
33,34% cumpriram parcialmente essas deliberações. Ou seja, estão em fase de
cumprimento. Nota-se que essas deliberações representaram uma taxa de
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cumprimento (somando-se total e parcial) bastante expressiva, de 85,19%. Esse
dado positivo se deve a uma ampla mobilização do Conjunto, que intensificou o
debate motivado pela conjuntura política de posicionamentos contrários à postura do
governo de aprovar a legitimação das Comunidades terapêuticas no Conad como
serviços integrantes da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS (CFESS, 2016).
Em relação a esse mesmo eixo, a deliberação 17 também obteve um
cumprimento expressivo, assim como as deliberações mencionadas anteriormente,
totalizando um percentual de 81,48% de cumprimento, sendo 62,96% de
cumprimento total e 18,52% de cumprimento parcial da deliberação. Segundo
relatório do CFESS (2016), só foi possível efetivar essa deliberação por meio de
ações estratégicas e parcerias com movimentos e entidades em defesa da Reforma
Psiquiátrica (CFESS, 2016).
Nesse Encontro também houve outras deliberações que, embora não tenham
mencionado a “questão das drogas” explicitamente, consideramos que têm uma
relação direta com ela:
Quadro 3 - Posicionamentos relacionados com a “questão das drogas” no 45º Encontro Nacional do
Conjunto CFESS-CRESS - Mato Grosso - 2016.

Eixo

Deliberação

Responsável

Cumprime
nto

Recomen
dação de
Prioridade

Orientação
e
Fiscalização
Profissional

12. Aprofundar o debate sobre as CFESS/CRE
atribuições profissionais e de SS
cargos genéricos considerando as
atuais requisições de natureza
inter, multi e transdisciplinar que
envolvam assistentes sociais.

Parcial
Sim
(menos que
50%)

Ética e
Direitos
Humanos

20. Promover debates sobre a CFESS/CRE
militarização da vida, da política e SS
da polícia, com vistas à tomada
de posicionamento.

Parcial
Não
(menos que
50%)

Ética e
Direitos
Humanos

24. Abrir, no âmbito do Conjunto CFESS/CRE
CFESS/CRESS,
através
da SS
realização de eventos e outros
espaços, o debate em torno do
“abolicionismo penal” e da
possibilidade de uma sociedade
sem prisões.

Parcial
Não
(menos que
50%)
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Seguridade
Social

8. Priorizar ações conjuntas com CFESS/CRE
entidades, movimentos sociais e SS
fóruns em defesa do SUS e a
frente
nacional
contra
a
privatização da saúde contrários
às
privatizações,
fundações
privadas, OSs, OSCIPs, Empresa
Brasileira
de
Serviços
Hospitalares
(EBSERH/S.A),
Parcerias Público/Privado (PPPs)
e
outras
modalidades,
defendendo a responsabilização
do Estado na condução das
políticas públicas, e visando
conhecer os impactos das
mudanças para o exercício
profissional.

Sim (mais
que 50%)

Sim

*Fonte: Elaboração própria a partir e informações encontradas no Relatório final do 45º Encontro
Nacional CFESS-CRESS.

Outro aspecto importante que nos documentos não está relacionado
diretamente com a “questão das drogas”, mas que também tem relação com essa
questão, é a necessidade de se aprofundar o debate sobre os cargos genéricos e as
requisições institucionais de natureza inter, multi e transdisciplinar, o que pode
subsidiar de maneira qualitativa a atuação das/os Assistentes Sociais na área de
saúde mental, que na maioria das vezes possui uma hegemonia psi e tendências
teóricas que são divergentes do Projeto Ético-Político Profissional, especialmente
nos CAPS-ADs, onde a atuação possui essa característica.
A outra deliberação apresentada, sobre “Promover debates sobre a
militarização da vida, da política e da polícia, com vistas à tomada de
posicionamento”, em nossa análise também expressa uma relação direta com a
“questão das drogas”, sobretudo pela investida da polícia contra o tráfico de drogas
no setor varejista, que ocorre especialmente nas favelas e que engendra um sistema
de seletividade penal que mira pessoas negras, pobres e periféricas. Esse mesmo
debate permeia a deliberação 24 do Eixo Ética e Direitos Humanos (“Abrir, no âmbito
do Conjunto CFESS-CRESS, através da realização de eventos e outros espaços, o
debate em torno do ‘abolicionismo penal’ e da possibilidade de uma sociedade sem
prisões).
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A deliberação 8 do Eixo Seguridade Social (“8.Priorizar ações conjuntas com
entidades, movimentos sociais e fóruns em defesa do SUS e a frente nacional contra
a privatização da saúde contrários às privatizações, fundações privadas, OSs,
OSCIPs, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH/S.A), Parcerias
Público/Privado (PPPs) e outras modalidades, defendendo a responsabilização do
Estado na condução das políticas públicas, e visando conhecer os impactos das
mudanças para o exercício profissional”), demonstra uma relação e um
direcionamento político pela defesa das modalidades de tratamento do uso
prejudicial de substâncias psicoativas voltadas para área da saúde pública,
sobretudo as oferecidas pelos CAPS-ADs.
Já o 46º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS da gestão 20172020 (“É de batalhas que se vive a vida!”) ocorreu em setembro de 2017, na cidade
de Brasília, Distrito Federal, com o tema: “Vamos, levante e lute, senão a gente
perde o que já conquistou”. Segundo o relatório final, o evento continha 331
participantes, dentre eles 228 delegados/as e 103 convidados/as e observadores/as
(CFESS, 2017)89.
Destacam-se alguns pontos importantes sobre a “questão das drogas” nesse
Encontro. O primeiro foi a aprovação, na plenária final, da realização de seis
seminários nacionais, sendo um deles o ”Seminário Nacional sobre Trabalho do/a
Assistente Social na Política sobre Drogas e Saúde Mental”, realizado em Brasília; o
segundo é que foi realizada uma moção de repúdio ao posicionamento do Ministério
da Saúde sobre a expansão de hospitais psiquiátricos;e o terceiro ponto a se
destacar é o fato de algumas deliberações terem sido transferidas para o documento
de “Bandeiras de Luta”90.
A metodologia desse Encontro Nacional seguiu a proposta adotada a partir da
44ª edição do evento, segundo a qual, no primeiro ano de cada gestão, o encontro
tem como ênfase o planejamento; no segundo ano, o monitoramento; e, no terceiro,

O evento contou com o memorável lançamento da publicação “Serviço Social: Memórias e
Resistências contra a Ditadura Militar”, com a transmissão de um vídeo. Outro ponto importante de se
ressaltar é que nessa gestão a campanha foi “Assistentes Sociais no Combate ao Racismo” (CFESS,
2017).
90
O documento Bandeira de Lutas se refere à união de pautas construídas coletivamente nos
Encontros Nacionais, correspondendo a um “produto das plenárias deliberativas”. Esse documento se
consolida pela primeira vez em 2015 (CFESS, 2018, p. 5).
89
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a avaliação das deliberações. Portanto, sendo esse o primeiro Encontro da gestão,
deu-se foco no planejamento, conforme apresenta o quadro abaixo:
Quadro 4 - Posicionamento sobre drogas no 46º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS Brasília (Distrito Federal) - 2017.

Eixo

Deliberação

Responsável

Ação

Ética e
Direitos
Humanos

4. Desenvolver ações, junto à
categoria, de luta contra o
preconceito ao uso das substâncias
psicoativas, com ênfase no
antiproibicionismo, na crítica à guerra
às drogas e na política de redução de
danos, defendendo a legalização e
regulamentação estatal da produção,
consumo e comercialização.

CFESS/CRESS Mantido no
planejamento

Ética e
Direitos
Humanos

5. Defender a legalização e
regulamentação do plantio, cultivo,
produção, comercialização e
consumo de drogas, com ênfase na
Política de Redução de Danos para
situações de uso prejudicial,
submetida a controle estatal.

CFESS/CRESS Encaminhado
para Bandeira de
Luta

Ética e
Direitos
Humanos

13. Defender a reforma psiquiátrica e
implementação dos serviços
substitutivos, extra hospitalares e a
de base territorial, com a desativação
dos hospitais psiquiátricos.

CFESS/CRESS Encaminhado
para Bandeira de
Luta

Ética e
Direitos
Humanos

14. Defender a desinstitucionalização
de pessoas em cumprimento de
medidas de segurança e a
desativação dos hospitais de
custódia, assegurando a inserção na
rede Raps.

CFESS/CRESS Encaminhado
para Bandeira de
Lutas

Seguridade
Social

8. Fortalecer a luta pela efetivação da CFESS/CRESS Mantido no
reforma psiquiátrica e dos
planejamento
mecanismos de atenção aos usuários
dos serviços de saúde mental, álcool
e outras drogas, em articulação com
o controle social e os movimentos
sociais, na perspectiva de ampliação
e consolidação de uma rede
substitutiva capaz de sustentar uma
ação integral e antimanicomial.

Seguridade

11. Construir ações de enfrentamento CFESS/CRESS Mantido no
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Social

à internação compulsória, em
comunidades terapêuticas ou
unidades acolhedoras de pessoas
que fazem uso de substâncias
psicoativas, reafirmando
posicionamento contrário ao
financiamento público para
instituições privadas.

Seguridade
Social

14. Realizar seminários regionais e
nacional sobre trabalho do/a
assistente social na política sobre
drogas e saúde mental.

planejamento

CFESS/CRESS Mantido no
planejamento

Orientação e 8. Aprofundar debates sobre o
Fiscalização exercício profissional em
Profissional Comunidades Terapêuticas,
considerando o posicionamento
contrário do Conjunto à existência
dessas instituições, a partir dos
dados consolidados pelas
fiscalizações realizadas pelos Cress.

CFESS/CRESS Mantido no
planejamento

Orientação e 13. Emitir posicionamento e
Fiscalização orientação sobre a atuação
Profissional intersetorial da/o assistente social no
atendimento da maternidade de
mães usuárias de substâncias
psicoativas, frente ao contexto de
violação de direitos que vem se
produzindo nesses espaços

CFESS/CRESS Mantido no
planejamento

*Fonte: Elaboração própria a partir e informações encontradas no Relatório final do 46º Encontro
Nacional CFESS-CRESS.

Nesse encontro, o Conjunto deu continuidade ao posicionamento contrário às
Comunidades Terapêuticas e ao exercício profissional da/o Assistente Social nessas
instituições, com base na fiscalização realizada na gestão anterior. Também focou
no aprofundamento da discussão sobre competências e atribuições privativas,
cargos genéricos, material técnico sigiloso e as requisições de natureza inter, multi e
transdisciplinar (CFESS, 2017).
No Eixo da Seguridade Social, observou-se uma intensificação do debate
sobre a responsabilização do Estado e a crítica contra a privatização da saúde,
discussão suscitada pela aprovação da Emenda Constitucional 95/2016 (“Teto de
gastos”).
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Já no Eixo Ética e Direitos Humanos, o Conjunto investiu forças no combate à
LGBTfobia (lesbofobia, transfobia, homofobia e bifobia) e ao racismo, expresso na
Campanha “Assistentes Sociais Contra o Racismo” (CFESS, 2017).
Pode-se considerar que nesse Encontro houve um avanço, ao se lançar um
olhar sobre a “questão das drogas” e como ela pode atingir as mulheres. Isso foi
expresso na deliberação 13 (“Emitir posicionamento e orientação sobre a atuação
intersetorial da/o assistente social no atendimento da maternidade de mães usuárias
de substâncias psicoativas, frente ao contexto de violação de direitos que vem se
produzindo nesses espaços”) do Eixo Orientação e Fiscalização Profissional.
Ressalta-se que é de grande importância a reflexão sobre a culpabilização das
mulheres usuárias de substâncias psicoativas, uma vez que, devido à cultura
machista e patriarcal91, são elas as principais responsáveis pelo cuidado dos filhos.
Portanto, muitas vezes o uso de drogas é olhado isoladamente, justificando o
acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Sobre essa deliberação, foi
publicado um CFESS Manifesta em fevereiro de 2018, o qual já foi apresentado em
análise anterior no presente trabalho.
Por outro lado, nota-se que deliberações importantes sobre a “questão das
drogas” foram transferidas para as “Bandeiras de Luta”, e pode-se inferir que isso se
deu devido à baixa implementação dessas ações pelos CRESS, assim como
também por serem temas geradores de polêmicas no debate entre as/os Assistentes
Sociais, sendo essa uma estratégia para dar permanência a esse debate para as
próximas gestões.
Além disso, assim como no 45º Encontro, no 46º Encontro observam-se
outras deliberações que possuem uma relação com a “questão das drogas”, apesar
de os documentos não realizarem uma intersecção. São elas:
a) “6. Aprofundar a discussão sobre as competências e atribuições privativas do/a
assistente social, contemplando o material técnico sigiloso e requisições de natureza
inter, multi e transdisciplinar (Eixo Orientação e Fiscalização Profissional)”.
b) “11. Dar continuidade, no âmbito do Conjunto CFESS-CRESS, através da
realização de eventos e outros espaços, ao debate em torno do “abolicionismo

91

Conforme já explicitado no primeiro capítulo deste trabalho.
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penal” e da possibilidade de uma sociedade sem prisões. (Eixo Ética e Direitos
Humanos)”.
c) “7. Intensificar ações em defesa do SUS e das condições de trabalho dos\as
assistentes sociais, na perspectiva de responsabilização do Estado na condução das
políticas sociais e contra as diversas modalidades de privatização da saúde, em
articulação com os Fóruns e a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde.
(Eixo Seguridade Social)”.
O 47º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS ocorreu em Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, em setembro de 2018. Esse foi o segundo Encontro da
gestão 2017-2020 (É de batalha que se vive a vida!) e contou com o tema “É preciso
não ter medo, é preciso ser maior”. Participaram 325 pessoas, dentre eles/as 214
delegados/as, 42 observadores/as e 69 convidados/as (CFESS, 2018, p. 10).
Conforme a metodologia adotada, o 47 º Encontro Nacional se debruçou no
“monitoramento” das ações deliberadas no 46º Encontro Nacional, também elegendo
as deliberações prioritárias de âmbito nacional de cada eixo para o ano de 2019.
Além disso, esse Encontro contou com uma plenária de atualização do documento
“Bandeiras de Luta”92. Abaixo, o quadro com as deliberações a serem realizadas no
ano de 2019 em relação à “questão das drogas”.
Quadro 5 - Posicionamento sobre drogas no 47º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS Porto Alegre (RS) - 2018.

Eixo

Deliberação

Responsável

Ação

Ética e
Direitos
Humanos

4. Desenvolver ações, junto à
categoria, de luta contra o
preconceito ao uso das substâncias
psicoativas, com ênfase no
antiproibicionismo, na crítica à guerra
às drogas e na política de redução de
danos, defendendo a legalização e
regulamentação estatal da produção,
consumo e comercialização.

Seguridade
Social

8. Fortalecer a luta pela efetivação da CFESS/CRESS Não foi
reforma psiquiátrica e dos
deliberado como
mecanismos de atenção aos usuários
prioridade
dos serviços de saúde mental, álcool

92

CFESS/CRESS Não foi
deliberado como
prioridade para
2019

Foi
lançada
uma
cartilha
sobre
esse
documento.
Disponível
em
<http://www.cfess.org.br/arquivos/Cartilha-BandeiradeLutas-2019.pdf> Acesso em agosto de 2019.
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e outras drogas, em articulação com
o controle social e os movimentos
sociais, na perspectiva de ampliação
e consolidação de uma rede
substitutiva capaz de sustentar uma
ação integral e antimanicomial.
Seguridade
Social

11. Construir ações de enfrentamento CFESS/CRESS Não foi
à internação compulsória, em
deliberado como
comunidades terapêuticas ou
prioridade para
unidades acolhedoras de pessoas
2019
que fazem uso de substâncias
psicoativas, reafirmando
posicionamento contrário ao
financiamento público para
instituições privadas.

Seguridade
Social

14. Realizar seminários regionais e
nacional sobre trabalho do/a
assistente social na política sobre
drogas e saúde mental.

CFESS/CRESS Não foi
deliberado como
prioridade para
2019

Orientação e 13. Emitir posicionamento e
Fiscalização orientação sobre a atuação
Profissional intersetorial da/o assistente social no
atendimento da maternidade de
mães usuárias de substâncias
psicoativas, frente ao contexto de
violação de direitos que vem se
produzindo nesses espaços.

CFESS/CRESS Deliberada como
prioridade para
2019

Orientação e 8. Aprofundar debates sobre o
Fiscalização exercício profissional em
Profissional Comunidades Terapêuticas,
considerando o posicionamento
contrário do Conjunto à existência
dessas instituições, a partir dos
dados consolidados pelas
fiscalizações realizadas pelos Cress.

CFESS/CRESS Não foi
deliberada como
prioridade para
2019.

*Fonte: Elaboração própria a partir e informações encontradas no Relatório final do 47º Encontro
Nacional CFESS-CRESS.

Essas mesmas deliberações foram monitoradas nesse encontro, onde, como
resultado do monitoramento das deliberações dos eixos, encontramos a referência
sobre a “questão das drogas” no Eixo Ética e Direitos Humanos, em que é
ressaltado que a deliberação sobre o uso de substâncias psicoativas, assim como
deliberações sobre o Estado Laico e aborto, possuem historicamente baixo nível de
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execução pelos CRESS, sendo que as deliberações em relação a esses temas
foram executadas apenas pelo CFESS. Todavia, apesar do avanço em pautar a
defesa do aborto legal e gratuito como prioridade para o próximo ano, a “questão
das drogas” não aparece como prioridade nesse eixo nas deliberações para 2019.
Além disso, foi levantada a necessidade de dar prioridade a duas outras
deliberações que possuem baixo nível de execução. Trata-se das
deliberações de número 7 (que versa sobre o Estado laico) e a 13 (sobre a
difusão da norma técnica sobre a atenção humanizada ao abortamento).
Esta última teve sua “responsabilidade” alterada, passando a ser de
responsabilidade exclusiva dos CRESS, que deverão priorizá-la no próximo
período, visto que a referida deliberação já foi cumprida pelo CFESS e tratase de uma ação contínua na dinâmica dessa entidade. Entretanto,
historicamente, a mesma tem sido pouco executada pelos CRESS, em
função do seu caráter polêmico junto a setores mais conservadores da
categoria profissional. Essa dificuldade já havia sido sinalizada no triênio
anterior em relação ao mesmo tema, assim como em relação à pauta do
uso de substâncias psicoativas. Durante os debates, assinalaram-se
algumas dificuldades dos Conselhos Regionais relacionadas à “falta de
domínio” sobre alguns temas. Nestes casos, pactuou-se como necessário
que a estratégia fosse o compromisso em conhecê-los e debatê-los
internamente na gestão, buscando subsídios nos materiais já produzidos
por outros Regionais e pelo CFESS (CFESS, 2017, p. 17)

Em relação à deliberação 13 (“Emitir posicionamento e orientação sobre a
atuação intersetorial da/o assistente social no atendimento da maternidade de mães
usuárias de substâncias psicoativas) do Eixo Orientação e Fiscalização Profissional,
houve uma imprecisão nas informações, pois “não havia sido assinalada como
deliberação executada, mas apareceu como prioridade para 6 regionais” (CFESS,
2017, p. 14). Após os debates foi compreendida a necessidade prioritária de
orientações aos profissionais sobre essa questão, dada a conjuntura conservadora
que se adensa e as graves violações dos direitos humanos. Ressaltou-se ainda
nesse relatório que, apesar de a deliberação ter sido marcada como prioridade pelos
CRESS, ela foi umas das únicas cuja execução não havia sido iniciada, sendo
realizada apenas pelo CFESS. Isso fez dela “a deliberação menos executada até o
momento”(CFESS, 2018, p. 95).
Já na deliberação 8 desse eixo, onde se destacou a importância do debate
sobre o exercício profissional em Comunidades Terapêuticas, reafirmou-se o
posicionamento contrário do Conjunto CFESS-CRESS em relação à sua existência,
e pautou-se a defesa do tratamento em serviços substitutivos, como os CAPS-ADs.
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Inclusive, apesar de não se relacionar diretamente com o tema, também se destaca
outra defesa importante apontada pelo Conjunto nesse eixo: a necessidade de se
“aprofundar a discussão sobre as competências e atribuições privativas do/a
assistente social, inclusive nos cargos genéricos e contemplando material técnicosigiloso e requisições de natureza inter, multi e transdisciplinar” (CFESS, 2017, p.
11), considerando a natureza do trabalho da/o Assistente Social nessas instituições.
Já no monitoramento do Eixo de Seguridade social, a deliberação 8,
relacionada ao “fortalecimento e efetivação da reforma psiquiátrica e dos
mecanismos de atenção aos usuários dos serviços de saúde mental, álcool e outras
drogas em articulação com o controle social e os movimentos sociais, na perspectiva
de ampliação e consolidação de uma rede substitutiva capaz de sustentar uma ação
integral e antimanicomial”, foi classificada como executada, tendo sido realizada por
17 CRESS e CFESS (CFESS, 2017).
Em relação aos demais eixos apontados nos Encontros anteriores, os quais
foram transferidos para as “Bandeiras de Luta”, no Encontro de 2018 foi realizada
uma revisão e atualização desse documento. É importante ressaltar que as
“Bandeiras de Luta” expressam posicionamentos do Conjunto, portanto não têm por
objetivo determinar ações, apesar de se poderem formular atuações a partir delas.
Assim, sobre o documento das “Bandeiras de Luta” é referido no relatório final do
Encontro:
Ele condensa parte da pauta política construída coletivamente ao longo dos
últimos anos, como produto das plenárias deliberativas, que ocorrem
anualmente, conforme previsto na Lei nº 8.662/93, que regulamenta a
profissão de assistente social no Brasil. A primeira consolidação das
Bandeiras nesse formato foi realizada em 2015 (CFESS, 2018, p. 42).

O documento está estruturado em três eixos: defesa da profissão, da
seguridade social e dos direitos humanos. A “questão das drogas”, de forma explícita
ou implicitamente, se apresenta em dois eixos: a defesa dos direitos humanos e a
defesa da seguridade social, conforme se observa no quadro a seguir:
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Quadro 6 - Bandeiras de Luta sobre drogas no 47º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS
- Mato Grosso - 2016

Bandeiras de Luta
Eixo

Concepção

Defesa de Direitos Humanos

7. Posicionamento contrário a quaisquer
propostas de recrudescimento do aparato
penal e do sistema criminal e defesa dos
direitos da população carcerária e de suas
famílias.

Defesa de Direitos Humanos

17. Repúdio ao extermínio/genocídio da
juventude negra.

Defesa de Direitos Humanos

19. Repúdio às ações higienistas de
violência contra a população em situação
de rua, negra e LGBT, que reforçam
ideologias de extermínio.

Defesa de Direitos Humanos

21. Defesa da desinstitucionalização de
pessoas em cumprimento de medidas de
segurança e sua inserção na RAPS (rede
de atenção psicossocial). Defesa da
legalização e regulamentação do plantio,
cultivo, produção, comercialização e
consumo de drogas, submetidos a controle
estatal.

Defesa de Direitos Humanos

22. Posicionamento contrário à internação e
ao acolhimento involuntário e compulsório,
em especial nas comunidades terapêuticas.

Defesa da Seguridade Social

11. Defesa da redução de danos
relacionada ao uso abusivo de drogas,
como paradigma de atenção à saúde.

Defesa da Seguridade Social

15. Defesa da reforma psiquiátrica e
implementação dos serviços substitutivos,
extra-hospitalares e de base territorial.

Defesa da Seguridade Social

25. Defesa do direito à cidade, com
posicionamento contrário aos processos de
gentrificação provocados pela especulação
imobiliária.

*Fonte: Elaboração própria a partir e informações encontradas no Relatório final do 47º Encontro
Nacional CFESS-CRESS.
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Nesse Encontro, também foi apresentada uma síntese dos Encontros
Descentralizados realizados em 2018, nos quais foram realizados monitoramentos
das deliberações do o 46º Encontro Nacional do Conjunto CFESS-CRESS.
Em relação ao Eixo Ética e Direitos Humanos, onde se encontra a deliberação
4 (“Combate ao preconceito relacionado ao uso de substâncias psicoativas”), notase que houve pouca priorização dessa deliberação pelos CRESS. Algumas regiões
apresentam essa priorização. São elas: a Região Centro-Oeste (DF, GO, MT e MS),
composta de 4 Regionais; a Região Sudeste (ES, MG, RJ e SP), composta de 4
Regionais; e a na Região Sul (PR, RS e SC), composta de 3 Regionais.
No Eixo Orientação e Fiscalização, ressalta-se que a deliberação 8
(“Exercício profissional em comunidades terapêuticas”) foi um dos mais executados,
com uma taxa de 59,2% dos CRESS e mais ações do CFESS em andamento.
Todavia, a deliberação 13 (“Emitir posicionamento e orientação sobre atuação
intersetorial da/o social no atendimento da maternidade de mães usuárias de
substâncias psicoativas”) se apresenta como menos executado, conforme já
mencionado.
Já no Eixo Seguridade Social, houve a dificuldade da região de realizar
seminário regional sobre trabalho do/a assistente social na política sobre drogas e
saúde mental, sendo que alguns CRESS realizaram seminários estaduais, o que
denota a dificuldade de capilaridade dessas discussões no interior da categoria.
Além disso, ao final do relatório foi apresentada uma síntese sobre as
dificuldades e estratégias em relação à execução da agenda política do Conjunto
CFESS/CRESS. Dentre elas, identifica-se uma estratégia que possui relação direta
com a temática da “questão das drogas”, sendo ela “debater as pautas ditas como
‘polêmicas’ em articulação com as questões do exercício profissional (Sudeste e
CFESS)” (CFESS, 2018, p. 126).
Ao se fazer um balanço dos três Encontros Nacionais, nota-se alguns
avanços em relação ao debate sobre a “questão das drogas”, mas também alguns
recuos e desafios colocados à profissão. No 45 º Encontro, todas as deliberações
haviam sido indicadas como prioridades para o próximo ano. Já no ano seguinte,
algumas deliberações foram encaminhadas para Bandeiras de Luta e, no último
Encontro, ocorrido em 2018, somente a deliberação 13 do Eixo Orientação e
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Fiscalização Profissional foi indicada como prioridade, sendo essa a deliberação
menos executada pelos CRESS. Nesse sentido, conforme já mencionamos, o
encaminhamento de deliberações para as Bandeiras de Luta pode representar uma
estratégia de manter vivo esse debate no Conjunto diante as poucas execuções de
deliberações sobre a questão das drogas. Entretanto, isso reflete também o quanto
que se faz necessário avançar no debate crítico sobre a questão das drogas ilícitas
no interior da categoria profissional.
Ressalta-se também que alguns avanços devem ser considerados, pois
expressam o amadurecimento dos debates coletivos. Nesse sentido, destaca-se a
articulação do Conjunto com movimentos sociais na defesa de pautas em comum,
unindo-se às lutas contra os desmontes das políticas sociais na área da saúde
mental; o aprofundamento da crítica em relação às comunidades terapêuticas
pautadas em documentos fiscalizatórios, sobretudo em relação à atuação
profissional; a implantação da Campanha “Assistentes Sociais no Combate ao
Racismo”, que foi de grande importância para o debate sobre a “questão das drogas”
de maneira crítica ao proibicionismo; e também o início da reflexão de como o
proibicionismo afeta as mulheres usuárias de substâncias psicoativas, sendo ainda
necessário, todavia, adensar o debate de como o proibicionismo impacta as
mulheres, sobretudo as mulheres negras inseridas no mercado ilegal das drogas.
Observa-se um movimento de avanço e adensamento no debate - ainda que
o Conjunto o faça tardiamente -, mas também um movimento de muita resistência
por parte dos profissionais em pautar o debate no interior da categoria, uma vez que
algumas deliberações têm sido executadas apenas pelo CFESS.
Certamente as demandas concretas da realidade reivindicam respostas da
profissão. Contudo, a profissão não faz sozinha esse enfrentamento; ele também é
parte da construção de outras possibilidades, outras alternativas que estão fora dela.
É na base material que se encontram as possibilidades postas pela realidade,
na qual o Conjunto também está inserido. Nesse sentido, ressalta-se a importância
da organização de coletivos e ativistas antiproibicionistas, que ganham força no ano
de 2016, ano em que ocorre o “Primeiro Encontro Nacional de Coletivos e Ativistas
Antiproibicionistas (ENCA)”, entre os dias 24 e 26 de junho, em Recife. Além desse
salto na organização política de vários movimentos antiproibicionistas, é criada
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também a RENFA - Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, que vem
realizando o importante debate sobre a reforma da política de drogas em uma
perspectiva feminista interseccional, compreendendo os aspectos de raça, gênero,
sexualidade e classe. (ITTC, 2016)
Nesse sentido, estão postas as possibilidades do Conjunto CFESS-CRESS
de realizar a articulação com as pautas desses movimentos sociais. Assim, essa nos
parece uma alternativa de aprofundamento no debate de deliberações pouco
executadas pelos CRESS, como, por exemplo, as deliberações sobre a legalização
e descriminalização das drogas e a relação entre drogas e mulheres, expressa na
deliberação relativa à orientação sobre a atuação intersetorial da/o assistente social
no atendimento da maternidade de mães usuárias de substâncias psicoativas.
Contudo, o desafio também está posto na realidade concreta, tanto pelo
avanço do conservadorismo e o fundamentalismo religioso em toda a sociedade e
também na profissão quanto pelas condições políticas e econômicas postas pelas
políticas do atual governo, que reforçam requisições institucionais divergentes do
Projeto Ético-Político Profissional.
É nesse cenário de acirramento da disputa de projetos de profissão
antagônicos, os quais são declarados abertamente pelas organizações de
assistentes sociais cristãos e conservadores ou do “serviço social libertário”, que se
revela explicitamente o sincretismo e o ecletismo profissional, bem como a
reatualização do conservadorismo pela defesa de uma suposta neutralidade política
e uma tecnificação da profissão.
3.3 O debate sobre as drogas no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais CBAS

Neste item, apresenta-se análise dos artigos publicados nos anais do
Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais - CBAS, um dos maiores e mais
importantes eventos da categoria profissional, organizado pelas instituições
representativas: Conjunto CFESS-CRESS, ABEPSS e ENESSO, que ocorre a cada
três anos. Portanto, tomando como recorte histórico o período compreendido entre
2010 e o primeiro semestre de 2019, obtivemos material correspondente a três
encontros, sendo eles: o 13º CBAS, ocorrido no ano de 2010 em Brasília; o 14º

172

CBAS, ocorrido em 2013 em Águas de Lindóia; e o 15º CBAS, realizado no ano
2016 em Olinda. Ressalta-se que o CBAS seguinte ocorreu em 2019 em Brasília,
mas não entrou na análise de dados, pois a realização se deu apenas no mês de
outubro, não oferecendo tempo hábil para sua inclusão no presente trabalho.
Justifica-se a delimitação desse período pelo fato de que o Conjunto CFESS-CRESS
dá início ao debate desse tema a partir de 2011, conforme pesquisa realizada por
Albuquerque (2018). Portanto, busca-se compreender como a categoria profissional
se apropriou desse debate após as ações do Conjunto.
Primeiramente é importante pontuar que a pesquisa realizada nos anais de
CBAS não expressa a prática profissional em sua totalidade, uma vez que não são
todos de profissionais que possuem condições objetivas para acessar esse espaço e
apresentar seu trabalho. Nesse sentido, o CBAS não representa a prática
profissional como um todo, mas é evidente que ele expressa uma parte dessa
prática no cotidiano das(os) Assistentes Sociais.
Nesse sentido, seguindo a perspectiva metodológica apresentada no início
deste capítulo, foi feita uma pesquisa bibliográfica documental sistemática, orientada
pelo método dialético de Marx. Assim, em um primeiro momento, foi realizado um
levantamento e seleção do material a ser estudado. Para isso, foi feita uma seleção
de artigos de CD-ROM dos anais do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais CBAS dos anos informados. Para essa seleção, realizou-se uma busca por artigos
utilizando

as

seguintes

palavras-chaves:

drogas,

substâncias

psicoativas,

dependência química e adicto93.
Foram encontrados 37 artigos, que passaram pelas várias etapas de leitura
sistemática de acordo com o objetivo deste estudo, e como auxílio foram levantadas
algumas indagações que serviram como norte para a análise:

93

-

Existe uma crítica ou ruptura com o proibicionismo/“guerra às drogas”?

-

Considera-se droga como mercadoria e tráfico como trabalho?

-

São consideradas as questões de gênero, raça e classe?

O uso desses termos se deu para abranger e selecionar artigos de diversas tendências teóricas.
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-

É alinhado com o Projeto Ético-Político Profissional? Realiza uma
critica ao neoliberalismo e as comunidades terapêuticas? Há a defesa
dos direitos humanos e da Redução de Danos?

Após as leituras dos artigos, considerando as perguntas norteadoras, foram
identificados dois grandes núcleos de análise: Perspectiva Crítica: Direitos Humanos
e Redução de Danos; e Perspectiva Conservadora: Doença e Proibição. Cada artigo
foi agrupado nos núcleos de análise de acordo com a perspectiva que apresentava,
conforme observa-se nos quadros a seguir:
Quadro 7 - Artigos publicados no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais - CBAS de 2010 a
2016.

Perspectiva Crítica: Direitos Humanos e Redução de Danos
Busca

CBAS/
Ano
-

Título
-

Instituição
-

Autoras(es)
-

Adicto
2010
Fórum de saúde
mental e a questão
do uso indevido de
drogas: Um pouco de
demandas, pautas e
debates

Drogas

Universidade
Federal do
Espírito Santo

Francielly Adão
Nascimento,Maria
Lúcia Teixeira
Garcia

2010

Revisão crítica da
política pública
brasileira sobre
drogas
(2003-2009)

Universidade
Federal do
Rio De
Janeiro

Rita de Cássia
Cavalcante Lima

2010

Tráfico de drogas e
adolescentes
ameaçados de morte
no rio de janeiro: A
experiência do
Programa de
Proteção a Crianças
e Adolescentes
Ameaçados de Morte

Organização
de Direitos
Humanos
Projeto Legal

Fábio do
Nascimento Simas
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(PPCAAM)
2013

Saúde Mental,
Não consta
Drogas e Direitos
Humanos:
Implicações éticas e
políticas em tempo de
internações
compulsórias

Marco José de
Oliveira Duarte

2013

Famílias em situação
de vulnerabilidades e
risco social,
associadas ao uso de
drogas no SUAS..

Não consta

Regina Celia de
Souza Beretta

2016

Drogas, redução de
danos e o centro de
atenção psicossocial
ad: Novas
abordagens e
desafios

Universidade
Federal do
Piauí

Rafaella Santiago
Sousa

Universidade
Federal do
Piauí

Ellayne Karoline
Bezerra Da Silva,
Lucia Cristina Dos
Santos Rosa

2016
Políticas públicas
sobre drogas no
Brasil: Da questão de
segurança pública à
questão de saúde
pública
2016

A atuação do
assistente social
frente às fragilidades
e rompimentos nas
redes sociais dos
sujeitos em
tratamento da
dependência química
em um centro de
atenção psicossocial álcool e drogas –
caps ad

Autarquia
Hospitalar
Municipal da
Prefeitura de
São Paulo e
Hospital das
Clínicas da
Faculdade de
Medicina da
Universidade
de São Paulo

Flavia Brito Da
Silva Sinezio

2016

A prática do/a
assistente social na
política de drogas
brasileira:
Considerações de

Universidade
de São Paulo,
Instituto de
Medicina
Social e

Carla Regina
Moreira, Vera Lucia
Alves De Sant'
Anna Martins,
Cassia Baldini
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uma revisão de
literatura

Criminológica
do Estado de
São Paulo

Soares

2016

Entre o cuidado e o
proibicionismo – a
emergência de uma
nova política sobre
drogas que considere
os direitos humanos

Universidade
Federal do
Rio Grande
do Sul

Daniela Ferrugem

2016

Acesso e limites da
rede de atenção aos
usuários de drogas

Pontifícia
Universidade
Católica do
Rio Grande
do Sul

Leonia Capaverde
Bulla, Emilene
Oliveira De Bairro,
Camila Bassoa
Dos Santos,
Suelen Cornelius
De Moraes

2016

As políticas públicas
no contexto
neoliberal: Um olhar
sobre as políticas
públicas sobre drogas
no Brasil

Universidade
Federal do
Rio Grande
do Norte

Samya Katiane
Martins Pinheiro

2016

Proibicionismo,
drogas e “questão
social”: Articulação
entre políticas sociais
e criminais na
manutenção da
hegemonia capitalista

Instituto de
Educação,
Ciência e
Tecnologia do
Ceará

Cynthia Studart
Albuquerque

2016

A construção de um
olhar sobre os
usuários de drogas
em serviços
especializados de
atendimento: Uma
questão técnica, ética
e política

CAPS ADI
Luiz
Cerqueira,
CAPS AD
CPTRA

Mônica Regina
Gomes da Silva,
Luciana Ferreira
Gomes Cauas
Espindola

Universidade
Federal de
Alagoas

Maria Carolina Lins
da Silva, Carla
Suyanne Gomes
dos Reis , Heline
Caroline Eloi
Moura

2016
A relação públicoprivado como
estratégia de
enfrentamento às
drogas no Estado de
Alagoas
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2016
A luta pelo direito à
convivência familiar
de mulheres em
situação de rua
usuárias ou não de
drogas e de seus
filhos: um
enfrentamento à
fragmentação das
políticas sociais.
2016
Drogas e mídia:
Conservadorismo e
liberalismo no debate
sobre maconha na
mídia nacional.

Prefeitura da
Marcia Soares
Cidade do Rio Vieira, Hilda Corrêa
de Janeiro,
de Oliveira
Membro do
Fórum
Estadual de
População
Adulta em
Situação de
Rua do RJ

Universidade
Federal de
Pernambuco

Heider Victor
Cabral de Moura,
Sheila Gomes da
Silva, Lays
Caroline de
Albuquerque,
Lorena Karla Melo
da Silva,
Alexsandro Carlos
da Silva, Maria
José da Silva,
Roberta Salazar
Uchôa

Universidade
Estadual do
Rio de
Janeiro

Gênesis de Oliveira
Pereira

Pontifícia
Universidade
Católica do
Rio Grande
do Sul

Liana de Menezes
Bolzan

Universidade
Federal
Fluminense

Juliana Frazao
Lessa

2016
A história das drogas
e o serviço social
2016
Mulheres
encarceradas por
tráfico de drogas:
Reflexões acerca dos
rebatimentos da
lógica da “guerra às
drogas”
2016
Porta de entrada ou
de saída? Reflexões
sobre a judicialização
do atendimento às
mulheres gestantes
usuárias de drogas
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2016
Consenso prático
e/ou dissenso
teórico? Um estudo
de caso sobre a
intersetorialidade na
área de drogas de um
município do Estado
/RJ
2016
O crack em
Miracema/RJ:
Intervenções e o
território do tráfico de
drogas
2016
Juventude rural e o
uso das drogas: Uma
análise das políticas
públicas no Brasil.

2013

CAPSAD Resende,
Hospital de
Clínicas de
Porto Alegre

Ingrid de Assis
Camilo Cabral,
Carla Dalbosco

Universidade
do Estado de
Minas Gerais

Warllon de Souza
Barcellos

Universidade
Católica de
Pernambuco
e
Universidade
Federal de
Pernambuco

Jeane Alves Dos
Santos Cançado,
Itamar Sousa de
Lima Junior, Alana
Anselmo Carneiro,
Anyse Carolyne De
Jesus Rocha
Santos

Não consta

Carla Regina
Moreira

Universidade
Federal do
Piauí,
Secretaria
Municipal de
Saúde de
Floriano-PI

Rafaella Santiago
Sousa, Camila
Mesquita
Cavalcanti Rocha

Os direitos humanos
das pessoas que
consomem
substâncias
psicoativas ilícitas
sob a ótica da saúde
coletiva
Substâncias
psicoativas

2016
O Núcleo de Apoio à
Saúde da Família
(NASF) e as
estratégias de
cuidado frente aos
usuários de
substâncias
psicoativas
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2016
Reflexões da política
de saúde mental do
município de
Fortaleza para
pessoas que fazem
uso de substâncias
psicoativas: Da
implementação à
atualidade
-

Universidade
Estadual do
Ceará

-

Eveline de Sousa
Landim

-

-

Dependência
química

*Fonte: Elaboração própria a partir e informações encontradas no CD-ROM.
Quadro 8 - Artigos publicados no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais - CBAS de 2010 a
2016.

Perspectiva Conservadora: Doença e Proibição
Busca

CBAS/
Ano

Título

Instituição

Autoras(es)

2013

Comunidade
terapêutica (CT):
Uma alternativa
possível na
recuperação do
adicto

Não consta

Maria de Sousa
Rodrigues, Maria
Jacobina da Cruz
Bezerra, Mônica
Patricia Beregula,
Alice de Souza
Soares, Geny
Solange da Luz

2010

Drogas - Uma
problemática para a
ressocialização

Conselho
Estadual de
Assistência
Social

Rosangela dos
Santos Rossi

2013

Políticas e práticas de Não consta
enfrentamento à
drogadição no Rio
Grande do Sul e rede
de atendimentos aos
dependentes
químicos e familiares

Adicto

Leonia Capaverde
Bulla, Erika
Scheeren Soares,
Ricardo Flores
Cazanova,
Monique Bronzoni
Damascena,
Vanessa Lúcia
Santos de

179

Azevedo, Gabrieli
de Souza
Bandeira, Camila
Arguello Dutra,
Camila Bassôa dos
Santos

Drogas

2013

O serviço social no
Não consta
Centro de Atenção
Integral à Saúde de
Santa Rita do Passa
Quatro – SP: Relato
de experiência
profissional no Núcleo
Intensivo Álcool e
Drogas – NAD/CAISSR

Roberta da Silva
Santos, Márcia
Cristina Negregiol
Biazolli, Sônia
Regina Gobi,
Marionildo
Arbonelli

2013

A importância da
prevenção ao uso de
drogas no ambiente
escolar: Uma
pesquisa com os
educandos e
educadores da
Escola
Municipalizada Luís
Eduardo Magalhães
no Município de
Maragogipe – BA.

Não consta

Ana Cláudia Dias
de Oliveira,
Chirlene Oliveira
de Jesus Pereira

2013

Dependência de
drogas no contexto
das famílias:
Interfaces com as
políticas públicas
intersetoriais

Não consta

Daniela Cristina
Soares Goulart,
Ana Cristina Nassif
Soares

Observatório
de Violências

Shirley Felizardo
Araripe, Deliane
Macedo Farias de
Sousa, Joseane
Anacleton Duarte
Dantas da Costa,
Suenia dos Santos
Viana, Thuana
Gomes
Cavalcante, Jean
Patricio da Silva

2016
O uso abusivo de
drogas entre os
adolescentes:
Discutindo o papel do
assistente social na
política de redução de
danos
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2016
O papel do/a
assistente social na
atenção integral a
usuários de crack,
álcool e outras drogas
Substâncias
psicoativas

Faculdade
Frassinetti do
Recife,
Universidade
Federal de
Pernambuco

-

Janice Lemos de
Araújo Silva, Maria
Magaly Colares de
Moura Alencar

-

2010
Família e
dependência química:
Relatos de
experiência de
atendimentos do
Serviço de Atenção
aos Dependentes
Químicos, na
Secretaria de Estado
de Assistência Social
e Cidadania, na
cidade de Manaus.

Faculdade
Salesiana
Dom
Bosco,Univer
sidade
Federal do
Amazonas,
Secretaria de
Estado de
Assistência
Social, Centro
Universitário
do Norte

Cláudia Leonor
Gomes Barros,
Diego Souza
Aguiar, Renata
Santos Guedes,
Julieta Emília
Barbosa Moraes,
Luana Machado
dos Santos,
Valdenice Pereira
dos Santos

2016

Universidade
Saúde da mulher,
Federal do
dependência química, Paraná
maternidade e a
perspectiva da
integralidade

Jayson Azevedo
Marsella de
Almeida Pedrosa
Vaz Guimarães,
Nattany Caruline
Santos Rodrigues,
Rafaela Carla
Graczyk, Maria
Cristina Dias de
Lima, Andrea Luiza
Curralinho Braga

2016

Universidade
Federal do
Rio Grande
do Norte

Gleyca Thyês da
Silva Romeiro
Rocha, Maria Célia
Correia Nicolau

Dependência
química

Família e
dependência química
frente à precarização
das políticas públicas:
A crescente
transferência de
responsabilidades

*Fonte: Elaboração própria a partir e informações encontradas no CD-ROM.
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Primeiramente, é importante explicitar o que chama-se aqui de Perspectiva
Crítica: Direitos Humanos e Redução de Danos e Perspectiva Conservadora:
Doença e Proibição, bem como os critérios que foram utilizados para classificação
dos artigos. Conforme já mencionado, as perguntas norteadoras apresentadas na
metodologia do trabalho serviram como norte para essa classificação. Ressalta-se
ainda que esses dois grandes núcleos de análise são constituídos para fins
didáticos, compreendendo que os trabalhos dentro da mesma perspectiva não são
homogêneos, ou seja, possuem diferenças entre si. Porém, o que nos levou a
encontrar um ponto em comum entre eles foi a chave para a compreensão de como
se expressa o proibicionismo na realidade brasileira, trabalhada no capítulo 01 deste
trabalho.
Nesse sentido, os artigos apresentados na “Perspectiva Conservadora:
Doença e Proibição” vão compreender a “questão das drogas” pautada no estatuto
médico-jurídico. Nesse sentido, ora o uso é considerado uma doença e precisa de
tratamento voltado para a abstinência, ora o trabalho no tráfico de drogas consiste
em um crime, portanto a distribuição precisa ser controlada, o que se expressa
materialmente na realidade como repressão, assentada na ideologia proibicionista.
Já na “Perspectiva Crítica: Direitos Humanos e Redução de Danos” - também
muito diversa - foram classificados os artigos que responderam às perguntas
norteadoras (todas ou a maior parte delas), ou seja, os que compreendiam as
drogas enquanto mercadorias na perspectiva marxista, mas também os artigos
vinculados a uma crítica à ideologia proibicionista, uma vez que não são todos os
trabalhos que seguem a tradição marxista. Além disso, esses artigos são alinhados
com os direcionamentos ético-políticos do Conjunto CFESS-CRESS, sobretudo com
a crítica à modalidade de tratamento manicomial voltada para a abstinência.
Também entram nessa categoria aqueles que realizaram a mediação desse debate
considerando o sistema capitalista estruturado por classe, gênero e raça. Ressaltase que, dentro da “Perspectiva Crítica: Direitos Humanos e Redução de Danos,há
perspectivas e críticas diversas que, embora defendam níveis crescentes de
emancipação humana, não são todos marxistas.
Feita essa pontuação, ressalta-se que o 15º CBAS, ocorrido em 2016, foi o
que apresentou um número maior de produção de artigos (24 trabalhos) na área,
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bem como um maior amadurecimento teórico, uma vez que nota-se maior produção
na Perspectiva Crítica: Direitos Humanos e Redução de Danos, correspondendo a
83,33% dos trabalhos, e apenas 16,66% de trabalhos na Perspectiva Conservadora:
Doença e Proibição. É possível aferir que essa evolução se deu pelo
aprofundamento teórico e maior número produções do Conjunto CFESS-CRESS.
Contudo, apresenta-se também a necessidade de aprofundamento de diversos
outros pontos em relação à “questão das drogas” que possam permitir uma análise
de totalidade, coerente com a Perspectiva Crítica: Direitos Humanos e Redução de
Danos.
O 13º CBAS, ocorrido em 2010, apresentou 60% de trabalhos na Perspectiva
Crítica: Direitos Humanos e Redução de Danos e 40% na Perspectiva
Conservadora: Doença e Proibição. Ressalta-se que, conforme mencionado na
análise de dados do item anterior deste estudo, o Conjunto CFESS-CRESS assume
uma agenda política e de manifestações públicas sobre o tema da “questão das
drogas” apenas no ano de 2011, devido às ações repressivas do Estado, sobretudo
nas grandes capitais brasileiras. Portanto, o debate crítico ainda era incipiente. Foi
apenas no ano de 2013 que o tema ganhou maior visibilidade no Conjunto da
categoria e, conforme já mencionado, foi debatido no 43º Encontro Nacional.
Inclusive, nesse ano, deliberou-se a defesa da legalização, regulamentação, plantio,
cultivo, produção, comercialização e consumo de drogas. Contudo, pode-se notar
que também foi o ano de 2013 que apresentou a maior proporção de trabalhos na
Perspectiva Conservadora: Doença e Proibição, correspondendo a um total de
62,5% dos trabalhos, e apenas 37,5% na Perspectiva Crítica: Direitos Humanos e
Redução de Danos.
Pode-se compreender que esses dados revelam uma expressão do dissenso
da categoria profissional com os posicionamentos e direcionamentos do Conjunto
CFESS-CRESS em relação à “questão das drogas”, sendo isso um reflexo da
realidade diante das demandas e requisições profissionais. Nesse sentido, destacase que o processo está sendo construído com avanços e retrocessos, de acordo
com as possibilidades históricas conjunturais.
Conforme já mencionamos, os núcleos de análise não são homogêneos, já
que os artigos classificados na “Perspectiva Crítica: Direitos Humanos e Redução de
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Danos” possuem diferenças entre de si. Dentre os 37 artigos analisados, apenas 6
responderam a todas as perguntas norteadoras, ou seja, 16,21%. Afere-se que é
muito preliminar nos trabalhos a intersecção dos aspectos de gênero, raça e classe
no debate sobre as drogas, sendo que alguns artigos consideravam um aspecto,
mas não outro. Nesse sentido, apesar de a maioria dos artigos considerar o estigma
do(a) usuário(a) de substâncias psicoativas, não é explicitado quem de fato vai
sofrer esse estigma de maneira mais violenta, uma vez que ele está associado não
apenas ao consumo de drogas, mas também a raça/etnia, gênero e classe, bem
como aos tipos de drogas utilizadas. O mesmo exemplo se segue ao considerar-se a
“questão das drogas” como uma das expressões da “questão social”: isso apresentase de maneira abstrata, sem uma análise mais aprofundada. Assim, considera-se
também que esse debate é muito recente no Serviço Social, uma vez que a maioria
desses artigos foi publicada no ano de 2016.
O que mais se destacou nos artigos do núcleo da “Perspectiva Crítica:
Direitos Humanos/Redução de Danos” foi que a maioria das produções eram sobre
políticas e legislações sobre drogas, sobretudo com foco no tratamento dos usuários
de substâncias psicoativas. Ou seja, com o foco no consumo de substâncias e
voltadas para a área da saúde. Nesse sentido, é importante ressaltar que alguns
artigos não reconhecem o caráter contraditório das políticas sobre drogas em
disputa: uma voltada para a questão de saúde pública, assentada no princípio da
Redução de Danos como um projeto de construção de uma política de drogas,
vinculada ao Ministério da Saúde; e outra focada na “reinserção social”, na
repressão e em uma “Redução de Danos” problemática, contexto em que é
necessária uma prevenção para que se evite o acesso às drogas. Esta política se
vincula ao Ministério da Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional sobre
Drogas, a SENAD.
Nesse mesmo sentido, ao trazerem a legislação na área, como a Lei de
Drogas (11.343/2006), alguns artigos apontam apenas o seu “avanço” em relação à
legislação anterior, já que nela consta como direito formal a não privação de
liberdade ao usuário de drogas ilícitas. Contudo, por outro lado, a legislação
recrudesce o caráter proibicionista e repressivo da política de drogas, uma vez que
aumenta-se a pena para o tráfico. Além disso, desconsidera-se a seletividade penal
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do sistema de justiça, posto que, depois da publicação dessa lei, o índice de
encarceramento

aumentou,

sendo

o

perfil

de

encarcerados

composto

majoritariamente por jovens pobres, negros, periféricos e, sobretudo, mulheres
(INFOPEN, 2018).
Essa deficiência se dá justamente por se considerarem aspectos apenas
relacionados à questão da saúde com o foco no consumo de substâncias, não sendo
considerados outros aspectos da vida social dos sujeitos. Por isso, a crítica ao
proibicionismo permanece nos limites do consumo.
Algo que chamou a atenção foi a constante permanência de termos e
conceitos considerados hegemônicos na Perspectiva Conservadora: Doença e
Proibição apesar de o conteúdo se expressar na Perspectiva Crítica: Direitos
Humanos e Redução de Danos. Por exemplo: “dependente químico”, “dependência
química” e “drogadição”. Conforme apontado no primeiro capítulo deste estudo, fazse necessária uma análise crítica sobre esses conceitos, pois eles escamoteiam o
real problema relacionado às drogas enquanto mercadorias, ou seja, as relações
sociais que estão por trás dessa “dependência”. Nesse sentido, revela-se também o
ecletismo e o sincretismo que acompanha a profissão desde seu processo de
renovação, pois é realizada uma conciliação de teorias que são contraditórias entre
si, muitas delas voltadas para a área da saúde.
Outro aspecto importante para se salientar é que é no 15º CBAS, no ano de
2016, que surge pela primeira vez em nossa análise a defesa da legalização e
descriminalização da maconha - apesar de ser uma defesa muito incipiente, pois a
apresentação desse tema se deu em apenas um artigo, sendo necessário ainda
pautar a defesa da legalização e descriminalização de todas as drogas. Além disso,
há a urgente necessidade de um maior debate sobre modelos de regulamentação
possíveis, que estabeleçam pontes de diálogo com grupos marginalizados e
criminalizados, ou seja, aqueles que aparecem na frente entre os alvos do
proibicionismo, para que se possa reivindicar uma nova política de drogas que seja
capaz de realizar uma reparação histórica a esses grupos. É preciso, ainda, que se
debata um comércio que não seja focado no mercado em uma perspectiva liberal.
Ressalta-se que essas reformas, sozinhas, não serão capazes de solucionar os
problemas das drogas, uma vez que é necessária uma mudança no sistema
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capitalista. Contudo, também não há como subestimar possibilidades concretas e
táticas para uma transformação social.
Outro avanço importante a se considerar é que a maioria das(os) autoras(es)
dessa perspectiva consideram as drogas como mercadorias inseridas na sociedade
capitalista, sendo seu uso um ato histórico, mas transformado a partir das relações
sociais atuais, conforme destaca um dos artigos:
Na sociedade brasileira capitalista vivemos uma relação intensa de
consumo de drogas, onde neste contexto a droga se insere como mais um
bem de consumo. Um anestesiante, uma busca de autoconhecimento e de
prazer, ou uma fuga temporária da consciência. E neste bojo algumas
pessoas podem estabelecer relações de abuso e prejuízo com as drogas.
(FERRUGEM, 2016, n.p.)

Já em relação à “Perspectiva Conservadora: Doença e Proibição”, que
também não consiste em um bloco homogêneo, apresenta-se com diversas
contradições. Entretanto, existe um aspecto comum a todos os trabalhos nessa
perspectiva, que é a legitimação do estatuto médico-jurídico, ou seja, do
disciplinamento e controle de corpos que possuam comportamentos considerados
“desviantes”, rotulando-se esses comportamentos ora como crime, ora como
patologia (ALBUQUERQUE, 2018).
Assim, foi unânime nos trabalhos dessa perspectiva a apresentação do uso
de drogas ou da chamada “dependência química” como uma doença, apesar de
alguns reconhecerem que o uso de drogas é um ato histórico, mas considerando-se
que antes teria havido um uso saudável realizado para outros fins e que esse uso foi
se transformando:
A dependência de drogas, como qualquer outra doença, requer cuidados
específicos, podendo ser tratada e controlada, devendo ser considerada
simultaneamente como uma doença médica crônica bem como um
problema social. Contudo, segundo (Drummond & Drummond Filho, 1998)
há uma resistência muito grande, tanto por parte dos próprios dependentes
quanto por parte dos familiares, em aceitar que o consumo de drogas é uma
doença (BARROS et al 2010, n.p).

Portanto, para as/os autores(as) alinhados a essa perspectiva, a saída para
esse problema é focada noempoderamento do sujeito, que será capaz de se manter
abstinente e então promover sua “reinserção social”, já que antes ele era
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considerado um não inserido. Portanto, nessa perspectiva, é necessário que as/os
profissionais executores das políticas públicas promovam essa “reinserção social”,
que nada mais é que o ajustamento do sujeito ao meio - e não a crítica ao meio para que ele possa atender às expectativas do capital, ou seja, que ele possa ter
condições de vender sua força de trabalho, ser explorado. Portanto, segundo essa
perspectiva, é necessária, então, a construção de um “projeto de vida” junto com os
familiares, já que eles também adoecem nesse processo.
É importante ressaltar que muitos artigos na Perspectiva Conservadora:
Doença e Proibição trataram da importância da família, sendo ela considerada um
espaço importante de construção da cidadania e uma motivação a mais para a
mudança de comportamento do “dependente químico” - ou seja, um fator de
proteção. Contudo, a dita “família desestruturada” pode significar, ao contrário, um
fator de risco ao dependente em tratamento. Nesse sentido, seriam necessárias
políticas públicas voltadas para a família.
Também é importante frisar que poucos artigos na Perspectiva Crítica:
Direitos Humanos e Redução de Danos realizaram esse debate, abrindo espaço
para uma hegemonia da Perspectiva Conservadora no campo de discussão que
relaciona família e a “questão das drogas”. Esse também é o caso do debate sobre a
questão da maternidade relacionada com a “questão das drogas”, sendo que o único
artigo sobre essa temática considera a dependência química uma doença e o uso de
drogas na gestação uma negligência da mulher. Nesse sentido, somente o fato de a
mulher fazer uso de drogas já é considerado uma certa incapacidade dela de cuidar
da criança. Apesar disso, esse também foi o único artigo encontrado sobre essa
temática que também realiza, contraditoriamente, uma crítica ao trabalho triplicado
da mulher da classe trabalhadora, assim como também ao lugar subalterno da
mulher na sociedade de classes e à falta de serviços voltados ao tratamento para
mulher, restando apenas encaminhamentos para instituições filantrópicas e
comunidades terapêuticas.
Ressalta-se também, nessa mesma perspectiva, que alguns artigos,
sobretudo os relatos de experiência, apresentaram um embasamento teórico crítico,
realizando a crítica ao neoliberalismo e ao sistema capitalista, ou até mesmo
considerando a “questão das drogas” como uma das expressões da “questão social”
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- apesar de alguns deles não compreenderem a origem da “questão social” a partir
da lei geral de acumulação capitalista (MARX, 2018). Mas, quando vão realizar o
debate em relação à prática profissional, esses artigos recaem em perspectiva
conservadora, tratando a questão das drogas como doença e de maneira
individualizada:
O/a Assistente social atua, então, nos determinantes sociais da saúde, que
vão incluir os fatores externos, condições de vida e de trabalho, condições
culturais, ambientais, acesso a direitos sociais, e os mais diversos aspectos,
dentro de suas atribuições, que interferem no processo saúde-doença.
Partindo do entendimento de que o uso abusivo e prejudicial de substâncias
psicoativas caracteriza uma situação de adoecimento, e de que o uso de
drogas, outrora elemento de integração, fator de coesão social e emocional
da população, passou a constituir-se num elemento de doença social, de
desintegração (BUCHER, 1992), o profissional irá buscar recursos sociais,
comunitários e de acesso a políticas públicas que fornecerão garantias
necessárias para a ressignificação da relação do usuário com a/as
substâncias psicoativas, empoderando-o para lidar com as problemáticas
vivenciadas e o fortalecendo na reconstrução de seu projeto de vida.
(SILVA, ALENCAR 2016, n.p.)

Outro aspecto importante a se considerar é que apresentam de forma
unânime, tanto os artigos da Perspectiva Crítica: Direitos Humanos e Redução de
Danos quanto os da Perspectiva Conservadora: Doença e Proibição, a avaliação de
que a Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e
Outras Drogas é um avanço para a saúde mental. No entanto, assim como
identificado na análise Perspectiva Crítica: Direitos Humanos e Redução de Danos,
os autores da Perspectiva Conservadora: Doença e Proibição também não
consideram a disputa entre uma política e outra. Contudo, os artigos da Perspectiva
Conservadora: Doença e Proibição apresentam uma contradição a mais, por
tentarem conciliar o inconciliável. Por um lado, adotam uma narrativa de defesa do
SUS, da importância da Redução de Danos e dos Direitos Humanos, mas, por outro,
defendem também a ampliação de leitos em hospitais psiquiátricos e vagas em
comunidades terapêuticas, apresentando a Política sobre Drogas da SENAD sem
qualquer crítica.
Nesse aspecto também há de se considerar perspectivas diferentes da
compreensão sobre Redução de Danos. Na Perspectiva Conservadora: Doença e
Proibição, a Redução de Danos é compreendida na mesma concepção da SENAD,
segundo a qual é necessário prevenir o uso de drogas por meio da redução da oferta
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e da demanda, já que a oferta de drogas naturaliza o abuso. Entretanto,
contraditoriamente, é realizada uma crítica à repressão (sobretudo por internação
compulsória) e uma defesa da compreensão da “questão das drogas” no âmbito da
saúde pública e não da segurança pública.
Vale ressaltar que, no mês de abril de 2019, foi implementada a nova Política
Nacional sobre Drogas da SENAD, por meio do Decreto nº 9.76194, que tem como
eixo a redução da oferta, que consiste na repressão do uso de drogas ilícitas, sendo
a abstinência o único princípio da nova política. Além disso, há a legitimação da
“guerra às drogas” por meio do combate ao tráfico, conforme destaca o decreto:
art. 3.4. Buscar equilíbrio entre as diversas frentes que compõem de forma
intersistêmica a Pnad, nas esferas da federação, classificadas, de forma
não exaustiva, em políticas públicas de redução da demanda (prevenção,
promoção e manutenção da abstinência, promoção à saúde, cuidado,
tratamento, acolhimento, apoio, mútua ajuda, suporte social e redução dos
riscos e danos sociais e à saúde, reinserção social) e redução de oferta
(ações de segurança pública, de defesa, de inteligência, de regulação de
substâncias precursoras, de substâncias controladas e de drogas lícitas,
além de repressão da produção não autorizada, de combate ao tráfico de
drogas, à lavagem de dinheiro e crimes conexos, inclusive por meio da
recuperação de ativos que financiem atividades do Poder Público nas
frentes de redução de oferta e redução de demanda) (BRASIIL, 2019).

Nesse sentido, notam-se o caráter contraditório, a descontextualização e a
despolitização em relação à política sobre drogas defendida por alguns profissionais.
Ressalta-se que o controle da oferta e da demanda presente na concepção de
prevenção da PNAD - Política Nacional sobre Drogas (evitar o contato com as
drogas) oculta o principal problema relacionado à questão das drogas enquanto
mercadorias, uma vez que, conforme destacamos no primeiro capítulo deste estudo,
à luz da teoria do valor em Marx, a redução da oferta e demanda não gera valor às
mercadorias, mas o que gera valor a elas é o trabalho. E, no caso específico das
mercadorias ilícitas, também a proibição, conforme destacou Rita Cavalcante Lima
em uns dos artigos do CBAS de 2010:
O “combate às drogas” não permite nem que as mercadorias drogas percam
valor de troca, mesmo quando são apreendidas pelas políticas de
94

Disponível
em
<http://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137357/do1e-2019-04-11-decreto-n-9-761-de-11-deabril-de-2019-71137316> Acesso em agosto de 2019.
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segurança: a cada ciclo produtivo das drogas controladas, a parte que é
apreendida pelos serviços de alfândega e pelo aparato policial no mundo
tem seu valor de troca incluído na outra parte que chegará ao consumidor.
Ademais, sabe-se do estreito vínculo que parte da elite bancária mundial
possui com as operações de financiamento e lavagem do dinheiro advindo
do ilícito mercado das drogas, cuja associação entre grupos capitalistas
financeiros e produtivos – mesmo os de áreas ilícitas – é uma característica
típica da fase monopólica do capitalismo.[...] No entanto, essa divisão
escamoteia o fundamental: podemos ter ações de redução da demanda,
como atividades sócio-educativas e de tratamento para usuários de drogas,
que se orientam por um veio proibicionista: “- Não use drogas! Droga mata”.
E, por outro lado, podemos ter atores da segurança nutridos com um debate
crítico sobre sua área que podem ser aliados importantes para sustentar
uma forma tolerante de conviver com a experiência do uso das drogas
(LIMA, 2010b, n.p.)

Seguindo nessa mesma lógica, alguns profissionais até podem considerar o
tráfico como um trabalho, mas não abordam a questão de maneira crítica, pois
relacionam diretamente o tráfico à criminalidade e não à proibição. Portanto, a saída
necessária seria uma “repressão adequada” e a justificativa de medidas repressivas:
Essas medidas se fazem necessárias uma vez que, nas prisões o grande
inimigo a ser enfrentado é o narcotráfico, observado hoje como grande
“câncer” da sociedade, intra e extra muro prisional. [...] As drogas levam
quase sempre as pessoas a se desprenderem de valores éticos,
distanciando-as da família e da sociedade, tornando-os aptos a praticar
crimes ou atos de violência, todavia precisamos estudar os motivos que
levaram essas pessoas ao mundo da drogadição e consequentemente a
criminalidade (ROSSI, 2010 n.p.)

Considerando que os sujeitos que realizam uso prejudicial de drogas são
indivíduos “desajustados” - eles necessitam alterar seu comportamento para
poderem se “reinserir socialmente” (GOULART, SOARES, 2013, s/p.) -, essa
perspectiva considera que os grupos de apoio são importantes para “a motivação
para mudança”. Portanto, o enfoque se dá sobre o consumo de drogas e não sobre
a determinação social posta pelo sistema capitalista. Além disso, realiza-se uma
análise do uso de drogas baseada em “fatores de vulnerabilidade”, por meio de
teorias de “fator de risco” e “fator de proteção”, reatualizando o conservadorismo e
desconsiderando a dimensão dialética da vida social. Assim, o modelo de tratamento
que converge com essa perspectiva pauta-se na abstinência por meio de políticas e
práticas de enfrentamento às drogas:
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Sugeriu-se ampliar a criação de leitos psiquiátricos para aqueles que
possuem motivação para o tratamento, além de, disponibilizar maior número
de vagas nos serviços da rede e aumentar o investimento em
medicamentos. O custo alto do tratamento/internação em clínicas ou
comunidades terapêuticas facilita o acesso de quem tem condições de
pagar, havendo poucas vagas conveniadas com as prefeituras, o que indica
a necessidade de haver mais entidades de longa permanência/internação
capazes de trabalhar com a dependência química pelo Sistema Único de
Saúde. Aponta-se ainda, a necessidade de criação de mais Centros de
Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas e de ampliação e qualificação
da rede de atendimento (BULLA et al 2013, n.p.)

Nota-se, também, a ideia de que haveria a possibilidade de convivência de
dois modelos de política que são inconciliáveis entre si, conforme já exposto. Assim,
o ecletismo e o sincretismo não são somente teóricos, mas também se concretizam
na prática profissional atividades essencialmente contraditórias em relação àquilo
que se defende teoricamente, na tentativa de se harmonizarem orientações
diferentes. Conforme apresentado no item anterior, as comunidades terapêuticas
vêm progressivamente abrindo espaço de trabalho às/aos assistentes sociais,
alguns dos quais, por sua vez, acreditam na possibilidade de conciliar os princípios
ético-políticos da profissão, já que algumas CTs são consideradas “CTs saudáveis”,
por possuírem um código de ética, uma filiação etc., sendo diferentes das “CTs
doentes”, representadas por aquelas que se apresentam nos relatórios de
fiscalização de diversas entidades a favor dos direitos humanos.
No Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – OBID encontrase algumas ilustrações de “CT saudável” e “CT doente”, entre outras,
conforme segue: Ao dar uma experiência educativa a equipe considera o
indivíduo que praticou o ato e procura, através da experiência, fazer com
que ele reflita sobre o ato. Exemplo: um residente que atrasa para acordar
deverá, por uma semana, ser o “despertador” de toda a CT; de outro diante
de um comportamento inadequado o residente fica o dia todo na enxada.
Muitas vezes temos residentes que se “escondem” no trabalho e deixá-lo o
dia todo na enxada só força este mecanismo, etc (OBID, 2013). Para
orientar a conduta nas CTs a Federação Mundial de Comunidades
Terapêuticas elaborou um documento no qual aborda os seguintes tópicos:
“Código de Ética da Equipe de Assistência” e “Declaração de Direitos para
Membros e Clientes”. E como aponta Saulo Monte Serrat Diretor do Centro
de Formação e Treinamento da Federação Brasileira de Comunidades
Terapêuticas - FEBRACT “as diferentes profissões, particularmente as que
trabalham com problemas relacionados com o ser humano, estabeleceram
Códigos de Ética, com a finalidade primordial de assegurar aos usuários um
tratamento eficaz, respeitoso e digno” sob três princípios fundamentais: Nas
CTs, os adictos não são assistidos por uma equipe de saúde em tempo
integral, o que implica em condições mínimas de autocuidado e motivação
para seguir o ‘tratamento’ de forma voluntária (RODRIGUES et al 2013,
n.p.).
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Por fim, cabe ressaltar que há avanços na compreensão sobre a “questão das
drogas” pela categoria profissional, expressos sobretudo nos últimos anos, como
observou-se nos trabalhos do último CBAS. Contudo, denota-se também que esse
debate é muito incipiente, e o sincretismo e ecletismo teórico se apresentam como
uma das barreiras para a ruptura do proibicionismo às drogas e a sua compreensão
enquanto mercadorias inseridas na sociabilidade do capital. Nesse sentido, a crítica
ao proibicionismo se espraia para além dos muros do consumo às drogas. Além das
dificuldades colocadas pela própria construção e desenvolvimento da profissão, que
carrega consigo ranços de seu passado conservador, ela não está descolada de
uma realidade concreta e de uma conjuntura real de acirramento do neoliberalismo,
expresso nos recentes desmontes da Política de Saúde Mental e tantas outras
políticas e direitos que afetam a classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, se adensam
a repressão e o controle de pobres, negros e periféricos, com legitimação pela
grande mídia, que corrobora para o apoio popular à proliferação da barbárie,
tomando como mote o problema das drogas sem questionar a estrutura social que
permite a produção da violência.
Considerações Finais

O Conjunto CFESS-CRESS realiza um debate crítico sobre a “questão das
drogas” de maneira ampliada à categoria profissional a partir de 2011, sendo
impulsionado e provocado por uma conjuntura política adversa de requisições
institucionais divergentes do Projeto Ético-Político Profissional. Assim, ele assume
de forma aguerrida o debate a partir das discussões e produções de pesquisas
acadêmicas na área. Entretanto, esse processo não se dá de forma homogênea,
gerando também dissenso entre a categoria diante de “assuntos polêmicos”,
conforme apontaram os relatórios dos Encontros Nacionais. Isso se refletiu nas
poucas execuções de ações sobre essa temática pelos CRESS, e nas poucas
deliberações indicadas como prioridades, além de outras encaminhadas para
Bandeiras de Luta, inclusive como estratégia para dar permanência e manter vivo
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esse debate, já que as deliberações podem alterar facilmente de acordo o
direcionamento de cada gestão.
Destaca-se que o cenário político brasileiro no período analisado no estudo foi
de acirramento do projeto burguês por vias antidemocráticas, o que se expressou no
“golpe institucional parlamentar de direita” contra a presidenta Dilma Rousseff
(ABRAMIDES, 2017, p. 370) na entrada de Michel Temer, que acelerou e
intensificou os ataques aos direitos sociais. Nesse contexto, a política de drogas,
que havia apresentado um pequeno avanço com a entrada do governo de esquerda
no país, não só continuou assentada no proibicionismo, mas agravou-se com o
avanço de forças conservadoras e reacionárias e o deslocamento do fundo público
para as iniciativas privadas diante de uma crise estrutural do capital95 (ABRAMIDES,
2017).
É diante dessa intensificação de projetos em disputa que o Conjunto assume
a necessidade de construir outras estratégias, como a luta conjunta com outros
movimentos sociais, sobretudo com a luta antimanicomial, a defesa do SUS, entre
outras, o que representou um grande salto contra os ataques aos Direitos Humanos,
aos quais a “questão das drogas” está intrinsecamente relacionada.
Compreendeu-se também a necessidade de se construírem documentos
orientadores e fiscalizadores, como por exemplo o “Relatório de Fiscalização da
Inserção de Assistentes Sociais nas Comunidades Terapêuticas”. Também foi
realizado o primeiro “Seminário Nacional sobre o Trabalho do/a Assistente Social na
Política sobre Drogas e Saúde Mental”, que reafirmou o posicionamento do Conjunto
contra as Comunidades Terapêuticas, as internações compulsórias e o retorno da
lógica manicomial no tratamento de pessoas em sofrimento psíquico.
Todavia, observa-se a necessidade de se realizar uma crítica às
Comunidades Terapêuticas, compreendendo-se as mudanças de caráter de perfil
dessas instituições, as quais se apresentam como favoráveis aos Direitos Humanos,
bem como de se construírem novas narrativas que possam realizar uma crítica ao
“O capital possui leis gerais, e suas crises cíclicas são inerentes à sua lógica sistêmica e orgânica
destrutiva. A partir de 1973, o capitalismo vive uma crise estrutural no plano internacional, advinda da
queda tendencial da taxa de lucro e da crise de superprodução, que o condiciona a estabelecer novas
estratégias para retomar e ampliar seu processo de acumulação. Essa ofensiva se estabelece na
esfera econômica, na produção social do mundo do trabalho, na esfera política, no Estado e na
dimensão da cultura”(ABRAMIDES, 2017, p. 368).
95
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modelo de instituição voltada para o mercado e marcada por um caráter
confessional. Em suma, destaca-se a necessidade de apreender as diversas
tendências teóricas e construir novas estratégias à luz da teoria social crítica para
desvelar a lógica manicomial presente nessas instituições.
Outro aspecto importante de se apontar é que ocorreu um maior
adensamento do debate sobre a “questão das drogas” pelo Conjunto após o
reconhecimento da urgência em pautar a questão étnico-racial, essa discutida
tardiamente na profissão. Entretanto, nota-se um apartamento entre um debate e
outro, sendo necessária a integração de pautas convergentes, como, por exemplo, a
questão étnico-racial, a luta antimanicomial e antiproibicionista, o abolicionismo
penal e a pauta feminista, em relação à qual o conjunto vem realizando a defesa da
legalização do aborto. Nesse sentido, o debate sobre a “questão das drogas” pode
ser um mote para integração dessas pautas, uma vez que o proibicionismo às
drogas atinge os mesmos grupos socialmente marginalizados: mulheres, pobres,
negros e periféricos. Assim, deliberações menos executadas, como por exemplo o
debate sobre a legalização e descriminalização das drogas e o direito à maternidade
para mães usuárias de substâncias psicoativas, podem ganhar novos adensamentos
se a “questão das drogas” for debatida para além da perspectiva do consumo.
Observa-se que a categoria profissional vem se apropriando do debate sobre
o tema ao longo dos anos, sobre o qual vem desenvolvendo a perspectiva crítica,
ainda que com suas divergências e limitações. Isso expressou-se na análise dos
artigos do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que demonstrou maior
número de produções sobre o tema no último ano, bem como o adensamento da
perspectiva crítica. Todavia, destaca-se a necessidade de se avançar na construção
de uma hegemonia de ruptura com o proibicionismo.
Conforme podemos observar na análise dos artigos dos CBAs, o debate
sobre a “questão das drogas” ainda se encontra majoritariamente no campo das
políticas de saúde, voltado para o consumo, apesar de a compreensão das drogas
enquanto mercadorias ser unânime na perspectiva crítica. Isso reflete o pouco
debate sobre o encarceramento por tráfico de drogas e sobre como o proibicionismo
afeta as mulheres. Diante disso, há a necessidade de aprofundamento sobre o
aumento do encarceramento feminino por tráfico de drogas e sobre os direitos
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sexuais e reprodutivos dessas mulheres, bem como o tratamento de mulheres em
CTs. Ressalta-se ainda a ausência de debate sobre as mulheres trans nesse
contexto, em que ele ganha outras particularidades.
É evidente que esse não é um problema isolado da categoria profissional, é
algo que está posto na base material e que se reflete na profissão. Capturar as
mediações dessa realidade e realizar a construção do “concreto pensado” requer
maturidade teórica e paciência histórica. Mas, enquanto isso, o real está em
movimento, ou seja, pessoas estão morrendo com a chamada “guerra às drogas” e o
conservadorismo reacionário se acirra.
Todavia, não há de se acreditar de maneira messiânica que o Conjunto
CFESS-CRESS é um ente abstrato. Por mais progressista que sejam suas defesas,
não será ele ou a própria categoria profissional que serão os responsáveis pela
transformação social, embora sejam parte dela. O Conjunto é composto de pessoas
e pessoas são diversas, as posições são diversas, as tendências teóricas são
diversas também, embora estejam em um campo hegemônico, portanto é
necessário compreender o significado social da profissão. O que se pode esperar é
que se possam capturar forças colocadas na própria realidade da base material para
que se viabilizem as possibilidades de resistência contra os ataques do atual
governo e contra o grande capital.
O conservadorismo presente nas bases do surgimento do Serviço Social vai,
ao longo do tempo, ganhando novas nuances, e a perspectiva da “modernização
conservadora” que legitima a base sincrética do Serviço Social continua mantendo
forte diálogo com o positivismo, mais especificamente com o funcionalismo, e
acirrando seu caráter tecnicista, pautado por uma metodologia específica sustentada
pelo “diagnóstico” dos problemas sociais e voltado para intervenções do ajustamento
do indivíduo. Essa perspectiva se apresenta fortemente na categoria profissional no
debate sobre a “questão das drogas” assentado no estatuto médico-jurídico,
compreendendo a questão pelo binômio doença-proibição. Nesse sentido, aponta-se
a necessidade de superação e o combate do ecletismo e do sincretismo teórico nas
produções da área que tentam conciliar tendências teóricas contraditórias.
Ressalta-se também como a “questão das drogas” tem sido permeada por
uma lógica neoliberal. O Estado desresponsabiliza-se cada vez mais pela saúde,
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destinando verbas do fundo público a instituições privadas e em sua maioria
confessionais, responsabilizando a família e o próprio indivíduo pelo seu cuidado.
Nesse sentido, os termos “empoderamento” do sujeito ou construção de “projetos de
vida” são reproduzidos na prática profissional, descontextualizando e despolitizando
a “questão das drogas”. É o trabalhador desempregado que pode ser empreendedor
se ele quiser, é o usuário de substâncias psicoativas que pode parar de usar quando
quiser, escamoteando-se os reais problemas gerados pelo modo de produção
capitalista e pautando-se a mudança a partir do diálogo e da conscientização,
ultrapassando a perspectiva desenvolvimentista para então pensar no sujeito, mas
com foco em um caráter psicossocial onde permanece o ajustamento do indivíduo
ao meio - no qual o sujeito é o maior protagonista.
Nesse contexto, não há o reconhecimento do caráter contraditório das
políticas sobre drogas em disputa: uma voltada para a questão de saúde pública,
assentada no princípio da Redução de Danos como um projeto de construção de
uma política de drogas, vinculada ao Ministério da Saúde; e outra focada na
“reinserção social”, na repressão e em uma “Redução de Danos” problemática,
contexto em que é necessária uma prevenção para que se evite o acesso às drogas.
Essa política se vincula ao Ministério da Segurança Pública, por meio da Secretaria
Nacional sobre Drogas, a SENAD.
Assim, observa-se que as três principais tendências apontadas por Netto
(2005) se adensam e até mesmo ganham novas reconfigurações com o acirramento
do fundamentalismo religioso e do ecletismo teórico, expressos também por meio de
influências sistêmicas e das teorias pós-modernas, ambas

com um caráter de

supervalorização do profissional com perfil técnico, capaz de realizar a gestão de
políticas públicas de maneira criativa e geralmente desvinculada de uma perspectiva
política e crítica da realidade, esvaziando o debate sobre a luta de classes.
Já o debate crítico no campo progressista apresenta alguns avanços, mas
também algumas limitações. Dentro da diversidade do campo crítico progressista a
crítica ao proibicionismo é limitada aos muros do consumo, apresentando-se uma
dificuldade em realizar a intersecção entre gênero, raça e classe como aspectos
estruturantes do modo de produção capitalista presente na realidade social
brasileira. Assim, as ditas expressões da “questão social”, nesse caso a “questão
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das drogas”, apresentam-se relacionadas a sujeitos abstratos.
Algo que chamou a atenção foi a constante permanência de termos e
conceitos considerados hegemônicos na Perspectiva Conservadora: Doença e
Proibição, apesar de o conteúdo se expressar na Perspectiva Crítica, como por
exemplo “drogadição”, “dependência química”, dentre outros.
Também é importante frisar que poucos artigos na Perspectiva Crítica:
Direitos Humanos e Redução de Danos realizaram o debate sobre a “questão das
drogas” relacionada a maternidade e família, abrindo espaço para uma hegemonia
da Perspectiva Conservadora nesse campo de discussão.
Destaca-se a dificuldade de se associar a teoria social crítica com a prática
profissional. Mesmo a Perspectiva que é Crítica ao tratar a questão do trabalho
mostra-se conservadora no trato das substâncias psicoativas. Isso aponta para o
quanto o tema é muito incipiente no debate da categoria, mesmo nos setores mais
progressistas. Todavia, esse equívoco não ocorre apenas na profissão, dado que o
debate também é incipiente na própria tradição marxista.
Assim, as drogas se inscrevem no campo da dependência de mercadorias na
sociabilidade do capital. Tanto porque são necessárias para o trabalhador dar conta
das próprias condições postas pela alienação/estranhamento, submetendo-se à
reprodução desse sistema, quanto pelo fato de o aumento de sua produção se
constituir em uma atividade lucrativa, sobretudo para o mercado ilegal.
Por fim, ressalta-se que o proibicionismo ganha outras determinações e se
intensifica de forma sistematizada no marco do desenvolvimento do modo de
produção capitalista, sobretudo a partir do século XIX (CARNEIRO, 2018) - Apesar
de também se apresentar como mecanismo de controle de determinados corpos
também em outros períodos da história. Ele se expressou inicialmente como parte
de uma política do industrialismo, utilizado como instrumento de controle da classe
trabalhadora, apresentando-se em uma relação intrínseca entre drogas e sexo, uma
vez que tanto o consumo de drogas quanto as atividades sexuais deveriam ser
controladas para que se pudesse preservar a saúde e valorizar o trabalho.
Além disso, a “guerra às drogas” se apresenta como instrumento de
criminalização de pessoas racializadas e pobres, por meio de políticas criminais que
levam ao encarceramento em massa e ao extermínio das “classes perigosas”.
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Ressalta-se que essas são estratégias das engrenagens do sistema capitalista, que
mantém os interesses econômicos das atividades ilegais e do sistema penal de
controle de corpos. Ao mesmo tempo, os “direitos sociais”, objetivados por políticas
sociais, são viabilizados por esse mesmo Estado que reprime e atende a uma lógica
de reprodução e acumulação de capital, constituindo-se nessa dualidade: repressão
e assistência.
Nesse sentido, o Serviço Social conta com diversos desafios postos pelo
cenário atual, cujo caráter repressivo se acirra em detrimento da assistência. As
políticas sociais são esfaceladas e a democracia burguesa mais uma vez desvenda
sua fragilidade. A história aponta para a necessidade de radicalização do Projeto
Ético-Político Profissional e a construção de um novo projeto de sociedade, e o
Serviço Social, enquanto profissão inserida na divisão social, racial e sexual do
trabalho na reprodução das relações sociais, é parte disso, embora não seja
exclusivamente isso. Faz-se necessário nos dias atuais a defesa do Estado laico e
também da laicidade da profissão, não admitindo nenhum recuo de pautas já
defendidas pelo Conjunto CFESS-CRESS, enfrentando a reatualização do
conservadorismo expresso não somente no fundamentalismo religioso, mas também
no reformismo e no tecnicismo da profissão.
Destaca-se que estar junto com movimentos sociais é essencial para esse
momento, sobretudo no debate sobre a “questão das drogas”, compreendendo e
defendendo a pauta antiproibicionista, antimanicomial, antirracista, abolicionista
penal e feminista, em tempos de ódio e barbárie.
Assim, encerro essas considerações finais com essa frase muito significativa
de Maya Angelou: “Você pode me fuzilar com palavras e me retalhar com seu olhar.
Você pode me matar com seu ódio. Ainda assim, como o ar, vou me levantar”.
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