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O consumo de drogas é um assunto complexo, que envolve diferentes dimensões da
experiência humana, possuindo diversos fatores sociais, biológicos, históricos e culturais que
devem ser levados em conta para a sua compreensão.
Dessa forma, uma política pública sobre o consumo de drogas precisa ser estabelecida
considerando-se os diferentes níveis de complexidade desse problema na sociedade e a
extensa gama de fatores implicados, fundamentando-se em dados científicos empíricos e
efetivada de forma ampla, abarcando as diferentes instâncias institucionais e as diferentes
áreas do conhecimento.
Além das substâncias, seus efeitos e formas de consumo, faz-se necessário considerar os
aspectos históricos, sociais, econômicos, culturais, ideológicos, religiosos e psicológicos da
questão. A influência que exerce a aceitação ou condenação sobre a forma de consumir
determinada droga pode ser tão decisiva como suas propriedades farmacológicas, pois essas
são substâncias às quais, cultural e historicamente, sempre foram acrescidas determinadas
características e qualidades, como o poder desinibidor do álcool, a sedução já associada ao
tabagismo etc.
Do ponto de vista do Estado e da sociedade ocidental, de um modo geral, é apenas a partir da
segunda metade do século XIX que o uso de drogas se constituiu enquanto problema social,
fazendo com que o consumo de substâncias psicoativas e suas propriedades farmacológicas
passassem a ser tratados como uma questão pública importante.
O objetivo deste trabalho, desenvolvido como parte da tese de doutorado em Psicologia na
UNESP de Assis, é investigar o fenômeno do consumo de drogas e as políticas públicas
atualmente praticadas em nosso país. A metodologia utilizada foi um levantamento
bibliográfico sobre o assunto visando refletir e avaliar as políticas públicas para o consumo de
drogas em nosso país.
O surgimento da questão das drogas na modernidade sempre esteve associado a dois eixos
principais: a criminalização e a medicalização, ou seja, mais do que apropriar-se da
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experiência do uso de drogas, o que as sociedades modernas fizeram foi praticamente criar o
fenômeno das drogas, através da medicalização e da criminalização da experiência do
consumo de substâncias que, até sua prescrição e penalização, não eram consideradas como
drogas. Assim, foi a partir da preocupação com a saúde e segurança públicas, representadas
pelo tratamento e pela imposição de penas, que as sociedades direcionaram sua atenção para a
questão das drogas.
Portanto, a questão deve ser compreendida dentro de um contexto social e cultural mais
amplo, e não ficar restrita ao indivíduo, tanto para buscar as motivações para o consumo
quanto para compreender as suas manifestações sociais no decorrer da história.
As condições sociais como o desemprego, discriminação, pobreza, violência e disponibilidade
das drogas também são fatores que influenciam o consumo de drogas. Existem ainda outros
fatores individuais que são de risco, como a baixa autoestima e falta de autoconfiança,
dificuldade em tomar decisões, fatores biológicos, dinâmica familiar, violência doméstica,
fracasso ou exclusão escolar e falta de consciência dos efeitos das drogas, em especial entre
os adolescentes (CARLINI-MARLATT, 2003).
Quando se trata de adolescentes, é preciso evitar as rotulações e patologizações do
envolvimento dos jovens com as drogas. Na maioria das vezes, esse contato é passageiro e
constitui um item de consumo que faz parte da construção de sua identidade, assim como
itens de vestuário, música ou esportes radicais. Isso não significa que seu uso não seja
arriscado ou danoso, mas é necessário compreender que o uso de drogas não constitui,
necessariamente, um distúrbio mental ou comportamental que exija tratamento ou punição
exemplar (CARLINI-MARLATT, 2003).
Em Mal-Estar na Civilização, Freud (1974) propõe sua visão das condições pelas quais o
sujeito humano se encontra inserido na cultura. Essas condições implicariam um constante
antagonismo entre as forças pulsionais e as demandas impostas pela vida em sociedade. A
tarefa necessária, ao adolescente ou púbere, na linguagem freudiana da época, seria
inevitavelmente penosa e consistiria basicamente na renúncia pulsional e reorganização das
antigas pulsões infantis, resultando em uma contínua fonte de angústia e desconforto.
Na compreensão freudiana, os três meios fundamentais de superação da angústia própria à
puberdade seriam as “satisfações substitutivas” e as “poderosas distrações”, consideradas por
ele em sua obra como o cultivo da atividade científica e da apreciação artística, enquanto vias
sublimatórias eficazes e fertilizadoras de novas criatividades, e o uso de substâncias tóxicas.
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Este último, alívio tão velho e tão fecundo quanto a própria humanidade e a história de sua
civilização.
Ainda na adolescência, ocorrem diversos rearranjos de processos inconscientes, juntamente
com as drásticas mudanças corporais experimentadas, o que representaria para o sujeito
adolescente profundas perdas, as quais desencadeariam lutos tão inevitáveis quanto normais
ao seu adolescer. Na concepção de Aberastury e Knobel (1981), uma das perdas a serem
elaboradas é a perda do corpo de criança. Ao luto pela perda do corpo infantil somam-se o
luto pela perda da identidade e dos papéis infantis e o luto pelos pais idealizados de sua
infância, os quais constituem o fundamento psíquico latente dessa etapa e cuja configuração
manifesta assumiria, segundo esses autores, os moldes de uma verdadeira Síndrome Normal
da Adolescência (ABERASTURY; KNOBEL, 1981).
No que tange às legislações e políticas de Estado estabelecidas em nosso país, tais aspectos
não são considerados e ainda perdura uma visão legalista baseada em um paradigma
moral/ideológico.
Os estudos de diversos autores os quais se debruçaram em uma análise dos princípios
norteadores que fundamentaram a política e a legislação brasileira sobre a questão das drogas
apontam um consenso sobre o modelo adotado. Há autores que o denominam como “combate
às drogas” (BUCHER, 1994), justiça criminal (LARANJEIRAS, 2010), proibicionismo
(ZALUAR, 2004), “guerra às drogas” (CARLINI-COTRIM, 1989).
Essa forma de encarar o fenômeno das drogas, em nosso país, foi fortemente influenciada
pelo modelo preconizado internacionalmente pela ONU, sob o comando dos EUA. Já os
países europeus optaram por uma postura mais voltada para a saúde pública, muito embora
haja grandes diferenças de abordagem entre os países (BUCHER, 1994).
Assim como em outros países, e seguindo os parâmetros sugeridos pela ONU, as políticas
públicas predominantes no Brasil em relação às drogas têm tido um caráter coercivo e
punitivo, com o objetivo de promover a repressão total do tráfico e do consumo, priorizando
as drogas ilegais. Tal posicionamento é inspirado nos princípios da conhecida “guerra às
drogas” (waron drugs), elaborada inicialmente pelos americanos e que teve seu ápice na
década de 80 (CARLINI-COTRIM, 1998).
A “guerra às drogas”, coordenada pelos americanos, tem como princípio o combate à
produção de substâncias ilícitas, dividindo os países entre produtores, exportadores e
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consumidores, reprimindo a oferta dos países produtores, a procura dos países consumidores e
a exportação em fronteiras, portos e aeroportos.
A visão proibicionista e repressiva das políticas antidrogas influenciaram igualmente a forma
de atendimento oferecida aos usuários e dependentes químicos, instituindo o paradigma da
abstinência e submetendo o campo da saúde ao poder jurídico, psiquiátrico e religioso
(PASSOS; SOUZA, 2011).
A ineficácia da visão repressiva ao consumo de drogas e suas consequências fez surgir no país
uma abordagem alternativa baseada na chamada redução de danos, mudando o foco da esfera
moral ou criminal para o da saúde e qualidade de vida, tanto para o tratamento quanto para a
prevenção do uso de substâncias. Os princípios da redução de danos atingiram o modo de
encarar o consumo de drogas, a prevenção e o tratamento (PASSOS; SOUZA, 2011).
A redução de danos tem sua origem na Europa e parte da premissa de que as drogas sempre
existiram e sempre vão existir, na história da humanidade, sendo impossível eliminá-las
definitivamente. Em decorrência, é preciso criar estratégias que visem a diminuir seu
consumo e evitar as consequências negativas para o indivíduo e o meio social em que ele
vive, apelando para a responsabilidade pessoal mais do que para a punição de
comportamentos.
Aparentemente, as políticas públicas para a redução do uso de drogas entre os adolescentes,
na atualidade, não estão sendo eficazes. Provavelmente isso ocorra devido ao fato de poucas
dessas iniciativas terem em vista a individualidade do sujeito, o contexto social e cultural em
que esses adolescentes estão imersos e a complexidade dos vários fatores envolvidos. A
elaboração de ações que levem esses fatores em consideração é um dos grandes desafios para
as políticas públicas que visem à prevenção dos comportamentos de risco entre os
adolescentes, entre eles o consumo de drogas. Para tanto, é amplamente reconhecido que,
dentre todas as instituições sociais, a escola e a família são as que provavelmente possuem
maior influência na infância e na adolescência, sendo tomadas como elementos-chave em
propostas de intervenção para essas faixas etárias. A articulação dessas instâncias torna-se
fundamental para o sucesso de qualquer iniciativa ou política.
Nesse contexto, deve-se compreender que a prevenção do abuso de drogas visa à promoção de
uma vida saudável e requer o envolvimento da família, escola, grupo de pares, comunidade
em geral e a mídia. Essa abordagem exige uma difícil, mas factível articulação dos serviços
social, educacional e de saúde, numa visão multidisciplinar, buscando o fortalecimento de
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fatores protetores e a diminuição dos fatores de risco. Acreditamos que só assim obteremos
sucesso na difícil tarefa de enfrentar os problemas decorrentes do consumo de drogas, entre os
adolescentes.
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