
ANNA CAROLINE SOUSA SILVA

Articulações entre Psicanálise e Redução de danos: convergências e

divergências na atenção à toxicomania

São João del-Rei

PPGPSI-UFSJ

2020



ANNA CAROLINE SOUSA SILVA

Articulações entre Psicanálise e Redução de danos: convergências e

divergências na atenção à toxicomania

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em
Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei,
como requisito parcial para obtenção do título de
Mestre em Psicologia.

Área de Concentração: Psicologia
Linha de Pesquisa: Fundamentos Teóricos e Filosóficos
da Psicologia
Orientador: Prof. Dr. Roberto Pires Calazans Matos

São João del-Rei

PPGPSI-UFSJ

2020







Ao meu anjo Emanuel



AGRADECIMENTOS

Ao final destes dois anos de trabalho tenho muito a quem agradecer.

Primeiramente elevo meus olhos aos céus e agradeço a Deus por ter me dado a graça de

começar, perseverar e concluir esta dissertação.

Quero agradecer especialmente ao meu orientador, Professor Roberto Calazans, pelas

orientações, respeito ao meu trabalho e compreensão nos momentos difíceis em que a escrita

tornou-se impossível de ser feita.

Aos professores Camilo Chaves e Cynara Ribeiro, pela atenção e importantes colaborações

com a leitura do meu texto.

Ao meu esposo César por todo apoio, carinho e paciência neste período.

À minha amiga Fernanda por ser minha companheira de mestrado e de vida, cuja amizade foi

fundamental para que eu chegasse até aqui. À pequena Júlia, que com seus sorrisos me tirou

da tristeza em incontáveis momentos.

Aos meus pais, avó, irmão, cunhada, toda a família e amigos, pelo apoio e incentivos na

realização dos meus sonhos e projetos.

Ao meu primo Igor por sua colaboração ao final da dissertação.

Às psicanalistas Jane Barbosa e Soraya Pereira, pelas contribuições não somente com a

dissertação, mas também com a minha formação em psicanálise.

À professora Kátia pelas correções que enriqueceram meu trabalho.

Às instituições onde tive e ainda tenho o privilégio de exercer minha profissão e me

desenvolver enquanto pessoa.

Por fim, agradeço à UFSJ, onde realizei minha formação acadêmica. E, especialmente, ao

Programa de Pós-Graduação em Psicologia, onde pude dar mais um passo da minha trajetória.



RESUMO

Silva, A. C. S. (2020). Articulações entre Psicanálise e Redução de danos: convergências e
divergências na atenção à toxicomania. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-
Graduação em Psicologia, Universidade Federal de São João del Rei, São João del Rei.

A discussão sobre as drogas, seus usos e consequências, tem sido pauta de acalorados debates

nas últimas décadas, se tornando fundamental para a compreensão de aspectos cruciais que

permeiam a sociedade atual. A toxicomania tem sido normalmente considerada um problema

grave, tanto de saúde quanto de segurança pública, perpassando também questões morais,

religiosas e econômicas. Diante disso, algumas formas de tratamento têm sido empregadas:

internações em hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, grupos de mútua ajuda,

tratamentos médicos e psicológicos e, mais recentemente, as estratégias de redução de danos.

A redução de danos tem como finalidade minimizar os danos advindos do uso abusivo de

drogas e proporcionar melhor qualidade de vida aos usuários, mesmo que não se interrompa o

consumo. Assim, essa pesquisa surge com o intuito de investigar as possíveis articulações

entre as estratégias de redução de danos e a psicanálise, levando-se em conta o atual contexto

político, em que os diversos avanços alcançados no cuidado dos toxicômanos, principalmente

com as práticas da redução de danos tem sido suprimidas por uma política proibicionista

visando somente a abstinência do sujeito, além do profundo desmonte das políticas de saúde

mental no país, como a perda de recursos e a priorização de outras estratégias. Dessa maneira,

discutimos a constituição do paradigma proibicionista em relação às drogas, cujas concepções

determinam a maneira em que as leis e os tratamentos são constituídos, a partir da

apresentação de fatos históricos em torno do consumo. Apresentamos a Reforma Psiquiátrica,

por sua importância para a produção de mudanças na forma de se considerar a doença mental,

incluindo os usuários de álcool e outras drogas, que sofreram ao longo da história os mais

diversos tipos de maus tratos, sendo submetidos a condições desumanas de sobrevivência.

Além disso, as novas perspectivas colocadas pela Reforma Psiquiátrica possibilitaram que

ideias, como a Redução de Danos, pudessem ser pensadas e utilizadas no país. Em seguida,

discutimos as estratégias de Redução de Danos, a partir de seu surgimento, suas concepções e



possibilidades para o cuidado e atenção aos sujeitos que fazem uso de álcool e outras drogas.

Procuramos compreender a toxicomania a partir da teoria psicanalítica, para tanto, nos

valemos de discussões em torno do diagnóstico em psicanálise e da discussão de três

conceitos principais: sintoma, compulsão à repetição e libido, pois podemos extrair

importantes considerações acerca do nosso tema. Por fim, apresentamos possíveis articulações

entre a redução de danos e a psicanálise, suas aproximações e distanciamentos e em que

medidas ambas podem contribuir para o cuidado com os toxicômanos, partindo de uma

primeira aproximação referente à abstinência de drogas.

Palavras chaves: Toxicomania. Psicanálise. Redução de Danos. Sintoma. Libido. Compulsão

à repetição.



ABSTRACT

Silva, A. C. S. (2020). Articulations between Psychoanalysis and Damage Reduction
Strategies: approaches and divergences in the attention to toxicomanie. Masters
dissertation, Program of Post-graduation in Psychology, Federal University of São
João del Rei, São João del Rei.

The discussion about drugs, their usage and consequences, have been issue of hot debates in

the last decades, becoming fundamental to understand crucial aspects that permeate our

current society. Drug Addiction have been considered ordinarily a serious trouble in health as

well as security, passing through moral, religious, economic questions. Exposed this, some

manners of treatment have been worked: hospitalizations in psychiatric institutions, therapy

communities, mutual help groups, psychological and medical treatment and, more

recently, Damage Reduction Strategies. Damage Reduction Strategies have the object of

reducing the damages coming from drug abuse and supply better life quality of drug users

even not interrupting consumption. Thereby, this research arises with the purpose of

investigating the possible linkages between harm reduction strategies and psychoanalysis,

taking into account the current political context, in which the different advances achieved in

the care of drug addicts, especially with the practices of harm reduction has been suppressed

by a prohibitionist policy aimed only at the subject's abstinence, in addition to the profound

dismantling of mental health policies in the country, such as the loss of resources and the

prioritization of other strategies. Therefore, it is discussed the formation of prohibitionist

paradigm in relation to drugs, whose conceptions set the manners in which the treatments and

laws are constituted according to historical facts around their consumption. The Psychiatric

Reform is introduced for its relevance to produce changes in the way of considering a mental

disease, including alcohol and other drug users that suffered along the history many several

types of bad treatments, have been submitted inhuman conditions of survival. Moreover, new

perspectives placed by Psychiatric Reform enabled ideas, such as Damage Reduction, that

could be thought and used in the country. After this, it was discussed Damage Reduction

Strategies according to its outbreak, its conceptions and possibilities to care and attention of

individuals who use alcohol and other drugs. Toxicomanie was understood according to



psychoanalysis theory, therefore, it was considered discussions about psychoanalysis

diagnosis and the discussion about three main concepts: symptom, repetition compulsion and

libido, it was abstracted important considerations about the theme. In conclusion, it was

introduced possible articulations between Psychoanalysis and Damage Reductions, their

approaches and divergences and what measures could add to drug addicts care based on a first

approach associated to drugs abstinence.

Keywords: Toxicomanie, Psychoanalysis, Damage Reduction Strategies, Symtom,Libido,

Repetition Compulsion.
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1- INTRODUÇÃO

A discussão sobre drogas, seus usos e consequências, tem sido pauta de acalorados

debates nas últimas décadas, se tornando fundamental para a compreensão de aspectos

cruciais que permeiam a sociedade atual. A toxicomania, uma possível consequência do

uso excessivo de drogas1, é normalmente considerada um problema grave tanto de saúde

quanto de segurança pública. Ainda mais, é considerada um problema de ordem moral e

altamente prejudicial para o sujeito e para a sociedade como um todo, pois envolve os mais

diversos fatores, desde os econômicos aos científicos e religiosos.

Logo, tal tema tornou-se questão de interesse para mim ao começar a trabalhar em

uma clínica filantrópica para tratamento de toxicômanos, após concluir a graduação em

Psicologia, tendo como função o atendimento psicológico a usuários e seus familiares,

ambos em contexto ambulatorial. Nesses atendimentos, tinha a liberdade de trabalhar a

partir da psicanálise, apesar dos atendimentos na clínica serem realizados com outra

perspectiva. A partir da atuação foi possível conhecer outras vertentes acerca do tema e

levantar diversas questões teóricas. Questionava-me, entre outras coisas, a respeito do

sentido dos sintomas de cada sujeito, as suas constantes repetições e como a psicanálise

poderia intervir diante do sujeito compulsivo pela droga.

Na referida instituição, o método de tratamento utilizado com os internos consistia

na vivência dos Doze Passos, empregados nos grupos de mútua ajuda, além de momentos

lúdicos, palestras, criação com argilas e outras atividades, com o objetivo de levar o

residente a alcançar a abstinência e a mudança de comportamentos considerados

problemáticos. No entanto, é possível constatar que nem todos os sujeitos se adequam a

essa forma de tratamento, muitos abandonam a internação antes do período estipulado, ou

recaem após a alta. Sendo assim, perguntava-me sobre as possibilidades de atuação com

essas pessoas.

Outra questão que me chamava atenção é que os usuários de drogas que chegavam

à clínica, mesmo que em condições bastante precárias, ainda podiam contar com uma rede

familiar de apoio que os amparavam no momento de dificuldade e buscavam o tratamento

1 Serão utilizados ao longo do texto sinônimos para a palavra droga, tais como substâncias psicoativas,
substâncias químicas, entorpecentes, tóxicos, entre outros.



14
para eles. Essa rede de apoio dispensava recursos financeiros para o tratamento, mesmo

que fossem poucos, e estava presente quando solicitada, como nas entrevistas iniciais,

visitas de fim de semana ou para acompanhar em alguma consulta externa. Os vínculos

familiares não estavam completamente rompidos. Normalmente, o usuário ainda conseguia

manter algumas de suas atividades, embora em muitos casos, principalmente os que eram

encaminhados para a internação, isso já estivesse bastante comprometido. Mas, e as

pessoas que estão à margem da sociedade, que já romperam todos os seus vínculos afetivos

e não têm condições financeiras para arcar com um tratamento, tais como os moradores de

rua? Que tipos de trabalhos poderiam ser realizados com quem perdeu tudo isso? Na

clínica, as pessoas iam até ela. Mas e quem não tinha condições? E aqueles que

vivenciavam mais riscos e os danos estavam maiores em suas vidas?

Algumas de minhas perguntas puderam ser esclarecidas a partir da participação em

um curso promovido pelo Centro Regional de Referência para a Formação em Políticas

sobre Drogas (CRR-UFSJ). No curso foi possível ter acesso à proposta de redução de

danos e pensar outras possíveis formas de intervenção e atenção ao usuário de drogas, bem

como conhecer o trabalho desenvolvido em rede a partir dos dispositivos públicos

presentes no município, tais como os da saúde, educação e assistência social.

Algum tempo depois iniciei um novo trabalho, dessa vez em uma escola municipal

situada em um pequeno município do interior de Minas Gerais, cujo contexto social

comporta situações de pobreza e violência. Nesse espaço foi possível conhecer melhor o

funcionamento do trabalho realizado em rede, conjuntamente a outras secretarias. Foi

possível sair da minha sala e ir até às pessoas, através das visitas domiciliares, estar no

meio em que os alunos vivem. Apesar de se tratar de uma escola e o foco principal ser

crianças e adolescentes, o álcool e as drogas aparecem constantemente no discurso dos

estudantes, principalmente pelo relato de vivências com os pais e familiares, o que também

me faz pensar em outras formas de atenção à toxicomania.

A partir dos questionamentos levantados pelas experiências profissionais, surgiu a

possibilidade de aliar minha formação em psicanálise com o estudo sobre as estratégias de

redução de danos em uma investigação aprofundada. E também uma possibilidade de

pensar a psicanálise para além do consultório, uma psicanálise aplicada à realidade social.

Desse modo, essa pesquisa surge com o intuito de investigar as possíveis articulações entre

a estratégia de redução de danos e a psicanálise. Para tanto, pretendemos percorrer o
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caminho de compreensão da estratégia de redução de danos, apontando sua história, seus

objetivos, suas técnicas, a fim de elucidar as nuances que compõem essas políticas públicas.

Junto a isso, faremos o estudo da concepção psicanalítica da toxicomania, bem como o que

ela propõe como saídas para a questão. Salientamos a importância desse estudo, tendo-se

em vista que existem diversos tabus relacionados ao tema, principalmente no que concerne

ao fato da abstinência não ser vista como única saída para a toxicomania e a ideia de que os

programas poderiam induzir o uso de drogas.

Contudo, sabemos que o consumo de substâncias psicoativas está presente ao longo

de toda a história da humanidade, desempenhando em cada contexto papéis significativos.

Assim, podemos citar o uso recreativo, realizado em festas e comemorações; o uso

religioso, como meio de contato com divindades para algumas religiões; o uso

medicamentoso, a fim de se obter a cura de enfermidades; e, como apontado por Freud

(1930/2010) em O Mal estar na civilização, um paliativo para lidar com as dores,

decepções e dificuldades que a vida em sociedade produz. Atualmente, o uso de drogas

está bastante difundido e acessível para qualquer um que desejar. É possível perceber que

determinadas formas de consumo ficaram mais frequentes, como as do uso abusivo e a

total dependência a essas substâncias. Diante dessa situação, percebemos também o

surgimento de diversos prejuízos, como o adoecimento físico e psíquico dessas pessoas, o

afastamento de seus familiares e amigos, do trabalho, do lazer, e uma visão negativa por

parte da sociedade. Há muitos casos de pessoas morando nas ruas, expostos a violências e a

Doenças Sexualmente Transmissíveis (Brasil, 2014).

Como forma de lidar com a questão das drogas, percebemos a preponderância de

duas concepções: uma jurídica-moral, que associa as drogas à ilegalidade, resultando em

inúmeras prisões e inquéritos policiais; e uma visão médica, para a qual o uso abusivo de

drogas é doença e campo de saber da medicina, psiquiatria e psicologia nas suas diversas

abordagens. Enquanto doença, os toxicômanos eram encaminhados para hospitais

psiquiátricos e, posteriormente, surgem clínicas especializadas em seu acolhimento, como

as Comunidades Terapêuticas, muitas delas pautadas em preceitos religiosos ou na

metodologia dos Doze Passos para se alcançar a abstinência. Essas Comunidades

Terapêuticas surgem em sua maioria pela iniciativa privada e muitas delas fazem

convênios com o setor público.
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Por outro lado, com o advento da Luta Antimanicomial e, por sua vez, a Reforma

Psiquiátrica, cresce a necessidade de uma maior iniciativa de políticas públicas para o

tratamento e a prevenção do uso de drogas para além das internações psiquiátricas ou em

Comunidades Terapêuticas, principalmente para aqueles que não desejam ou não

conseguem interromper o uso. Abre-se assim, a possibilidade de executar propostas como a

redução de danos, a qual se configura como um conjunto de ações e princípios destinados

ao enfrentamento dos problemas associados ao consumo de substâncias psicoativas. Tal

proposta baseia-se na tolerância, na compreensão da diversidade e privilegia as

consequências práticas das ações que visem diminuir os danos para os que fazem uso de

drogas e para o meio onde convivem, sem a pressuposição da extinção do seu uso (Brasil,

2014).

O trabalho da redução de danos busca tratar aquele que é toxicômano como igual, a

fim de construir um vínculo que possa despertar no outro o desejo de se cuidar, oferecendo

meios acessíveis de melhorar sua saúde e sua qualidade de vida, e assim reduzir as

consequências negativas do uso desmedido da droga. Como exemplos, há as campanhas

que orientam as pessoas a não dirigirem após o consumo de álcool e também a troca de

seringas velhas utilizadas no consumo de drogas injetáveis por novas, a fim de se evitar a

transmissão do vírus HIV e consequentemente o controle da epidemia da AIDS (Niel &

Silveira, 2008). A política de redução de danos trabalha com estratégias que visam atingir

as pessoas de forma geral, como o exemplo citado, mas também no acompanhamento

individual, na construção do caso de forma diferenciada para cada sujeito, a partir da

escuta e da participação conjunta.

O principal dispositivo público de atenção às pessoas que fazem uso desmedido da

droga são os Centros de Atenção Psicossocial para usuário de álcool e outras drogas

(CAPSad), criados em 2002 pela Portaria Ministerial n.º 336, de 19 de fevereiro de 2002.

Esse serviço busca, por meio de diversas estratégias, atender aos usuários de forma

integrada ao seu meio cultural e comunitário, apoiado nos princípios da reforma

psiquiátrica e na política de redução de danos, bem como em outros dispositivos da rede,

no resgate da cidadania, na ampliação das relações sociais e na abertura de possibilidades

dentro da sociedade (Ribeiro & Fernandes, 2013). Muitas das equipes dos CAPSad e de

outros dispositivos da rede de atenção contam com a presença de psicanalistas, temos nessa

situação a aplicação da psicanálise para contextos além da situação clínica. Conforme
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Recalcati (2004), a aplicação da psicanálise no campo social contribui com a existência do

sujeito do inconsciente possibilitando o surgimento de uma demanda de cura capaz de

incluir sua subjetividade no discurso social.

Recalcati (2004) aponta que a toxicomania seria efeito de uma oferta de mercado e

do avanço científico tecnológico que possibilita a produção industrial da substância droga e

haveria nesse fenômeno a expulsão do sujeito do inconsciente. Para a psicanálise a droga

tem uma função e um sentido diferente para cada um, cabendo ao tratamento psicanalítico

identificar que relação é estabelecida entre o sujeito e a substância. O tratamento deve

contribuir para que o sujeito produza um saber sobre si mesmo e, a partir da emergência da

palavra e do não-dito, seja possível a ressignificação de suas questões psíquicas e a

construção de “[...] outras saídas para os impasses subjetivos e para a invasão de gozo que

vivencia." (Ribeiro & Fernandes, 2013, p. 44).

Ribeiro e Fernandes (2013) apontaram algumas articulações possíveis entre redução

de danos e psicanálise. Para essas autoras, um ponto de convergência apresenta-se na

medida em que ambas as propostas questionam os modelos terapêuticos cujo objetivo é a

total abstinência; além disso, afirmam que nem todo uso de drogas é patológico. Para

Conte (2004), a redução de danos também valoriza a singularidade do sujeito e não impõe

ideais pré-formados, o tratamento se constitui de um processo de aproximação dos

redutores de danos que trabalham com as condições de existência que permitirão ao sujeito

demandar tratamento, facilitando a construção de um vínculo. É um trabalho de

recuperação da palavra, da história, das memórias, das demandas e das queixas. Abre-se

uma via para a escuta do sujeito, escuta que é tão importante para a psicanálise e possibilita

implicá-lo em seu sintoma e em seu gozo. Assim, num primeiro momento, é possível

pensar em algumas articulações entre as duas propostas, o que abre possibilidades de

pesquisa.

Diante dessas duas propostas e tendo-se em vista que a psicanálise também tem um

papel importante de aplicação nas questões sociais e atuação de diversos psicanalistas com

a redução de danos no serviço público, cabem os seguinte questionamentos: Quais são as

articulações possíveis entre a psicanálise e a redução de danos? De que forma essas

práticas podem contribuir para o cuidado dos toxicômanos?

Para tratar dessas questões, apresentamos algumas considerações metodológicas.

Conforme Marcos (2010), “O ato de pesquisar em psicanálise é uma tarefa necessária ao
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analista na prática de seu ofício” (p.101); dessa forma, a autora apresenta a ideia de que a

prática da pesquisa em psicanálise não é facultativa, se impondo a todo analista. Sendo

assim, como podemos pensar a pesquisa em psicanálise? Um primeiro ponto que a autora

aponta é a relação entre a clínica e a pesquisa, o tratamento e a investigação. Ao mesmo

tempo em que há uma disjunção entre o método de tratamento e o método de investigação,

há aí também uma junção a qual se dá pela ética que permeia as duas práticas. O que

fundamenta o método de pesquisa em psicanálise não é uso de determinados instrumentos

que podem produzir conhecimento, mas sim a “inclusão do desejo do pesquisador na

constituição do enigma que sua investigação coloca” (p.102), comprometendo o

pesquisador no próprio campo de investigação, sofrendo ele mesmo os efeitos da

investigação. A pesquisa em psicanálise não se detém na busca por uma verdade de

validação universal dos seus resultados, mas na busca pela singularidade tomada como

verdade do próprio sujeito, ela é guiada por critérios próprios e a inclusão do pesquisador é

uma marca desse tipo de pesquisa. Na psicanálise, teoria e prática se ordenam na atenção

ao singular e mesmo essa passagem pelo singular produz uma teoria a qual também se

constrói pela investigação e análise de fatos sociais, caracterizando-se o que ficou

conhecido como psicanálise em extensão ou aplicada.

Segundo Rosa (2004), a psicanálise em extensão, aplicada ou extramuros, diz

respeito à abordagem pela via da ética e das concepções psicanalíticas de questões que

abordam o sujeito envolvido em fenômenos sociais e políticos, não ligados exclusivamente

à situação de tratamento psicanalítico. Sendo assim, para a execução desta pesquisa se

partirá dessa concepção de psicanálise aplicada, utilizando-se do método psicanalítico na

pesquisa. Conforme Coelho e Santos (2012), a especificidade do método psicanalítico se

encontra em dois pilares técnicos: a associação livre e escuta flutuante. Embora esses dois

pilares sejam predominantes na clínica, eles podem ser ampliados na análise dos textos.

Desse modo, a incursão por um texto teórico teria como pressuposto a escuta e atenção

flutuante. A atenção flutuante relacionada à leitura de um texto, parte do princípio de não

se concentrar apenas em alguns pontos dele com os quais se está familiarizado, evitando-se

descobrir apenas o que se sabia sobre o mesmo, e consequentemente fazendo-se uma

seleção equivocada do material de estudo. Ela deve-se deixar guiar pelo próprio texto e

pelo objeto de estudo. O pesquisador, então, seria guiado também por sua transferência em
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relação ao texto, o que faria com que ele estivesse totalmente implicado na tarefa de

analisar os dados.

Tavares e Hashimoto (2013), ao exporem sobre a pesquisa teórica em psicanálise,

salientam que mesmo em uma pesquisa teórica ocorre transferência, “[...] na medida em

que estas leituras o tocam de determinada forma para além da racionalidade empregada na

própria leitura de um texto em particular” (p.172). No momento do estudo, os processos

inconscientes também estão ativos, pressupondo assim, um atravessamento pelas

experiências do pesquisador enquanto analista ou paciente.

Conforme Figueiredo e Minerbo (2006), a pesquisa em psicanálise com o método

psicanalítico é realizada por um psicanalista e sempre é capaz de trazer novidades acerca

de um tema para a própria psicanálise, em que tanto pesquisador quanto objeto e teoria se

transformam ao longo do processo de investigação, na desconstrução do objeto e tornando

o sujeito capaz de ver coisas que não via antes. O mesmo ocorre com os textos lidos: “Um

texto bem lido, renova-se e sai da experiência de leitura em direção a um porvir que, por

outro lado, fazia parte, como possibilidade, do que o texto já era, mas a que não acederia

sem o concurso do leitor que responde do seu modo, a tal apelo” (p.261). Assim, o texto

passará por um processo de análise em que será desconstruído e reconstruído tal como

ocorre em uma análise com o discurso do paciente.

Dessa forma, tendo-se em vista a aplicação do método psicanalítico e a direção que

o próprio objeto de pesquisa demanda, optamos por construir a dissertação em quatro

capítulos. No primeiro capítulo, discutiremos a constituição do paradigma proibicionista

em relação às drogas, cujas concepções determinaram e ainda determinam a maneira em

que as leis e os tratamentos são hoje constituídos. Tal discussão se dará a partir da

apresentação de fatos históricos em torno do consumo de tais substâncias, tanto no mundo

quanto no Brasil. Nesse percurso histórico, apresentaremos também as primeiras leis

proibitivas e reguladoras da produção, comércio e consumo de drogas, além das principais

políticas sobre o tema no Brasil. Apresentaremos também uma breve discussão acerca das

Comunidades Terapêuticas, pois consideramos que elas têm um papel de destaque como

medida intervencionista em relação ao uso de drogas, mesmo com diversas ressalvas em

seus modos de funcionamento como poderá ser visto ao longo do texto.

No segundo capítulo, apresentaremos inicialmente a Luta Antimanicomial e a

Reforma Psiquiátrica, empreendidas tanto no Brasil quanto em diversos países do mundo.
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Esses movimentos foram muito importantes para a produção de mudanças na forma de se

considerar a doença mental, incluindo os usuários de álcool e outras drogas, que sofreram

ao longo da história os mais diversos tipos de maus tratos, sendo submetidos a condições

desumanas de sobrevivência. Além disso, as novas perspectivas colocadas pela Reforma

Psiquiátrica possibilitaram que ideias, como as propostas pela Redução de Danos,

pudessem ser pensadas e utilizadas no país. Em seguida, discutiremos as estratégias de

Redução de Danos a partir de seu surgimento, suas concepções e possibilidades para o

cuidado e atenção aos sujeitos que fazem uso de álcool e outras drogas. Por fim,

apresentaremos alguns aspectos da Nova Política de Drogas no Brasil, aprovada em 2019.

No terceiro capítulo, procuraremos compreender a toxicomania a partir da teoria

psicanalítica. Para tanto, veremos inicialmente aspectos concernentes ao diagnóstico em

psicanálise, tratando de diferenciá-lo do diagnóstico em psiquiatria, bem como estabelecer

as diferenças entre fenômeno e estrutura como indicado pela psicanálise. Posteriormente,

buscaremos em Freud, por meio das inúmeras referências às manifestações sintomáticas e

sua rica teoria a respeito do psiquismo, desenvolver o conceito de sintoma, de compulsão à

repetição e libido, pois acreditamos que com tais conceitos podemos extrair importantes

considerações acerca do nosso tema. Traremos também breves considerações sobre os

apontamentos relacionados ao consumo de substâncias inebriantes no texto O Mal-estar na

civilização (1930), enquanto um importante paliativo frente às dificuldades impostas pela

civilização. Para concluir, apresentaremos alguns apontamentos relacionados à

toxicomania nas estruturas da perversão e da psicose.

Por fim, no quarto capítulo, discutiremos as possíveis articulações entre a redução

de danos e a psicanálise, suas aproximações e distanciamentos e em que medidas ambas

podem contribuir para o cuidado com os toxicômanos. Partiremos de uma primeira

aproximação referente à abstinência de drogas e os pressupostos que a envolvem para, em

seguida, traçarmos outras articulações a partir dos conceitos trabalhados no terceiro

capítulo e outras colaborações que se fizerem pertinentes à discussão proposta nesta

dissertação.

A partir do desenvolvimento dos quatro capítulos, esperamos manter aceso o

importante debate acerca das políticas sobre drogas e a necessidade de se rever a cada

momento as formas de atenção e cuidado aos toxicômanos, principalmente diante das

mudanças que temos experimentado no atual cenário político brasileiro.
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2 - AS DROGAS E O PROIBICIONISMO

O consumo de substâncias psicoativas para alterar a consciência está presente desde

os primórdios da história da humanidade, e em cada contexto é possível perceber

significados distintos, como a simples recreação, como parte de rituais religiosos,

movimentos socioculturais, e com fins medicinais. Esses modos de uso raramente foram

associados à ameaça aos sujeitos ou a sociedade e muitas vezes regulamentado

oficialmente. No entanto, progressivamente passou a ser relacionado com a violência e a

diversas mazelas sociais. Acompanhando essas novas formas de consumo e de percepção

em relação às drogas, aos poucos vão surgindo as primeiras leis e acordos relacionados aos

tóxicos, que versam principalmente sobre a repressão, a redução da oferta e eliminação

dessas substâncias da sociedade (Brasil, 2014).

Tal forma de enxergar as drogas ficou conhecida globalmente como o paradigma

proibicionista. De acordo com Fiore (2012), o proibicionismo rege a atuação dos Estados

em relação a determinadas substâncias, estabelecendo o limite entre drogas que seriam

legais e, portanto, positivas, e drogas ilegais, que por sua vez seriam negativas. Nesse

sentido, as drogas positivas seriam aquelas consideradas capazes de trazer benefícios ao

sujeito, como os medicamentos, e responsáveis por movimentar o mercado farmacológico,

produzindo altos rendimentos financeiros a empresas e o pagamento de impostos ao

governo. Por outro lado, as drogas negativas foram aquelas consideradas com alto

potencial de abuso e sem nenhum uso medicinal, relegadas ao comércio ilegal. Desse modo,

o termo droga passou a ser aplicado a três grupos de plantas e substâncias ilegais: a

papoula, da qual se extrai o ópio e a heroína; a folha de coca que produz a cocaína; a

Cannabis que dá origem à maconha. Para Bastos e Alberti (2018), o que realmente

determinou a legalidade e a ilegalidade de cada droga foram os interesses internacionais e

nacionais das nações do que propriamente as qualidades psicoativas das substâncias.

Fiore (2012) apontou algumas motivações históricas para a ascensão do paradigma

proibicionista:
Sua realização se deu numa conjunção de fatores, que incluem
a radicalização política do puritanismo norte-americano, o
interesse da nascente indústria médico-farmacêutica pela
monopolização da produção de drogas, os novos conflitos
geopolíticos do século XX e o clamor das elites assustadas
com a desordem urbana (Fiore, 2012, p.9).
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Segundo Fiore (2012), o paradigma proibicionista possui duas premissas

fundamentais: uma que declara o uso de drogas danoso e prescindível, portanto não deve

ser permitido; a outra alega que a forma do Estado não permitir o uso é perseguir e punir os

consumidores, vendedores e produtores das drogas. Conforme a primeira premissa, a

ingestão das drogas poderia causar danos fisiológicos que poderiam levar à morte por

deterioração ou intoxicação, no caso da ocorrência de uma overdose. Além disso, poderiam

causar dependência e não haveria nenhuma quantidade segura que pudesse ser ingerida. A

dependência poderia levar à perda do interesse por outras atividades que não fossem o uso,

a uma busca compulsiva por novas doses, ocasionar a síndrome de abstinência, causadora

de sofrimento físico e psicológico, desencadear transtornos mentais como a depressão e a

esquizofrenia, bem como a deterioração de vínculos sociais. A outra premissa, partindo da

ideia proposta na primeira, considera que o Estado deve impedir o consumo dessas

substâncias, restringindo a produção e o comércio e oferecendo sanções penais duras aos

traficantes (Fiore, 2012).

Atualmente, apesar de existirem inúmeras críticas a essas concepções

proibicionistas, é possível perceber a predominância de tais ideias e a importância delas

para a construção das leis e das formas de cuidado dos toxicômanos. A fim de se

compreender melhor essas concepções, propõe-se um breve retorno à história das drogas e

das primeiras formas de se restringir o consumo no mundo. Tal retorno se faz importante

ainda para a compreensão das formas de se tratar as drogas e as propostas de tratamento

empreendidas ao longo do tempo, como a política pública de redução de danos, tão

discutida na atualidade.

2.1. As drogas na história

Conforme Torcato (2016), a busca por substâncias que têm o princípio de alterar a

consciência faz parte das sociedades humanas, tal uso deve ser interpretado a partir das

concepções existentes em cada contexto social em que seu consumo é realizado, sendo

preciso considerar as particularidades de cada lugar. A história das drogas pelo mundo

revela que seu uso é antigo e que uma das formas mais comuns de consumo sempre foi o
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das bebidas fermentadas. Além da capacidade de alterar a consciência, essas bebidas

possuem também valor nutritivo, sendo conhecidas como “alimento-droga” (p. 24). Seu

consumo é bastante antigo:
O uso de bebidas alcoólicas remonta à Pré-História e seu
emprego como medicamento já era mencionado em
documentos do Oriente Médio, datados de 2200 a.C. São,
também, numerosas as referências ao vinho no Antigo
Testamento. Essa bebida alcoólica, assim como a cerveja,
poderia ser misturada a outras drogas, produzindo bebidas de
grande potência numa época em que ainda se desconhecia a
destilação (Brasil, 2014, p.32).

A bebida mais importante no Ocidente foi o vinho, acompanhando a vida urbana,

era considerado sinônimo de civilização, um símbolo de hospitalidade e com inúmeros

usos, como anestésico, solvente, desinfetante e como vinagre. É uma bebida com boa

conservação, quanto mais velho melhor, além de importante em muitas dietas pelo seu

valor nutritivo. As citações sobre o consumo de vinho aparecem em várias referências

bíblicas, sendo de fundamental importância para o cristianismo, exercendo papel central no

rito religioso. Tem papel fundamental também em ritos sociais laicos (Torcato, 2016).

Plantas alucinógenas também são velhas conhecidas da humanidade. Segundo

Torcato (2016), existem mais de 150 plantas que se tem conhecimento e que a grande

maioria dos agrupamentos humanos possuía o costume de consumir ao menos um

alucinógeno. Ademais, as substâncias alucinógenas têm um papel central na constituição

das religiões, principalmente as xamânicas, podendo ser consideradas poderosos símbolos

esotéricos e de comunicação com outros mundos.

A planta Cannabis tem um papel singular na história da humanidade. Seus registros

mais antigos provêm da China, remontando ao período neolítico. Além de seus efeitos

psicoativos, também foi muito utilizada como matéria-prima para fibras na confecção de

cordas, tecidos, artesanatos, temperos, sopas, doces, no tratamento de doenças, em rituais

religiosos, entre outros. Tais usos se deram com maior frequência entre as classes sociais

mais baixas (Torcato, 2016).

Uma das substâncias mais populares no mundo é o tabaco, com usos bastante

diversos, podendo ser classificado tanto como estimulante quanto como calmante e ter

efeitos alucinógenos, dependendo da quantidade e da forma de uso. Sua ausência poderia

até ser considerada sinônimo de pobreza entre os nativos americanos. A produção de

bebidas fermentadas também era bastante comum a partir de cereais, leguminosas, frutas,
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milho, mandioca, recebendo denominações diversas como cauim, caxiri, paujaru, entre

outros. No território brasileiro, havia festas conhecidas como cauinagens em que os

indígenas se reuniam com a finalidade de se embriagar, consumindo a bebida alcoólica por

dias sem nenhuma ingestão de comida e, muitas vezes, provocando o vômito para

aumentar a capacidade de consumir mais bebidas. A embriaguez esteve muitas vezes

relacionada à sociabilidade entre as famílias e os grupos, era uma forma de respeito aos

anfitriões das festas (Torcato, 2016).

A partir desses poucos relatos, percebe-se que o uso de bebidas e outros

entorpecentes bastante difundidos nas sociedades estava relacionado aos contextos em que

eram consumidos. Havia um sentido para os usos, muitas vezes sentidos importantes, que

davam às pessoas uma posição social, como de líderes, ou possibilitava ser parte integrante

de grupos, até mesmo como uma forma de gratidão a divindades em festas que as

honravam. Conforme Torcato (2016, p.36), “existem códigos e barreiras culturais,

estratégias comunais de prevenção ao uso desregrado e significados espirituais,

terapêuticos e profanos”. O que se percebe na atualidade é a ausência desses significados e

dessas barreiras culturais, resultando em mudanças na forma de consumo.

Torcato (2016) aponta que as mudanças nas formas de consumo se deram a partir

de alguns fatores, dentre eles o comércio transoceânico que possibilitou o transporte de

substâncias psicoativas pelos países e a chegada dos europeus à América. O contato com

psicoativos de outros locais alteraram os padrões regionais de uso. O autor aponta que nem

todos os psicoativos se disseminaram, mas aqueles que possuíam gostos e formas de

consumo agradáveis. Por outro lado, não se propagaram aqueles que não duravam por

longos períodos de tempo, de difícil carregamento para longas distâncias e que

provocavam efeitos estéticos desagradáveis, como estragar os dentes. As drogas que

estavam fortemente ligadas a rituais xamânicos também não se difundiram devido à

predominância do cristianismo, que era contra o consumo dessas substâncias. Desse modo,

apenas alguns grupos de substâncias passaram a ser exploradas no comércio transoceânico:

bebidas alcoólicas e cafeinadas, açúcar, tabaco, ópio, Cannabis e a coca.

Foram desenvolvidas também técnicas capazes de potencializar os efeitos

psicoativos dos produtos comercializados, o que possibilitou, por exemplo, o

desenvolvimento de técnicas de destilação capazes de produzir bebidas com cerca de dez
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vezes mais teor alcoólico do que as tradicionais cervejas e vinhos. Esse avanço tecnológico

possibilitou também o avanço farmacêutico (Torcato, 2016).

O papel comercial e econômico das drogas foi fundamental para a disseminação de

diversas dessas substâncias. Uma substância que se destaca nesse aspecto é a papoula,

planta da qual se extrai o ópio. Esse entorpecente é conhecido como o responsável pela

primeira guerra entre nações por causa das drogas, resultando anos depois na criação das

primeiras normas antidrogas a nível global.

O ópio é uma substância leitosa extraída da papoula quando ainda está verde, se

assemelha à vagem das ervilhas. Do refino do ópio extraem-se substâncias como a morfina

e a heroína, com efeitos extremamente potentes e altamente capazes de causar dependência.

Seus efeitos são semelhantes às endorfinas presentes no organismo, reduzem a dor e geram

sensações prazerosas. O ópio também pode ser comido ou fumado, causando efeito

analgésico e de estupor. Em situações de dependência da substância, o consumo abusivo

pode provocar diversos prejuízos à vida do sujeito, como deterioração mental e física,

incapacitação para o trabalho, dificuldade para se alimentar e com a própria higiene

(Pompeu, 2009).

Sabe-se que o ópio era consumido pelos sumérios quatro mil anos antes de Cristo,

espalhando-se pela Grécia e Europa. Na China, até o século XVIII era pouco difundido, até

que passou a ser introduzido de forma maciça no começo do século XIV por comerciantes

britânicos estabelecidos na Índia colonizada pela Inglaterra. Os ingleses importavam

grande quantidade de chá dos chineses que deveriam ser pagos com dinheiro vivo,

especificamente prata. Os chineses, por sua vez, praticamente não importavam produtos do

Ocidente. Os ingleses passaram então a pagar aos chineses com cargas de ópio, difundindo

o produto pelo país. O governo chinês, consciente dos danos causados pela substância,

proibiu seu consumo e comércio dentro de seu território, enquanto na Inglaterra o consumo

era legalizado (Pompeu, 2009).

No ano de 1839, deu-se início ao que ficou conhecido como a primeira Guerra do

Ópio, a partir da apreensão do governo chinês de um carregamento inglês com a droga no

porto de Cantão. Em resposta, o governo britânico enviou a Marinha Real Britânica para

bombardear um grande número de cidades litorâneas da China. O país atacado não

conseguiu resistir aos armamentos modernos dos ingleses e cederam em 1842, assinando o

Tratado de Nanquim. Esse tratado abriu cinco dos principais portos do país ao comércio de
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ópio e qualquer outro produto britânico. Além disso, a China foi obrigada a ceder Hong-

Kong aos ingleses (Pompeu, 2009).

Em 1856 as autoridades chinesas apreenderam outro carregamento de ópio de um

navio britânico fora do porto de Guangzhou; tal fato deu início à segunda Guerra do Ópio.

Dessa vez, a Inglaterra contou com o apoio da França, derrotando novamente a China.

Como resultado, foi assinado o tratado de Tianjin, abrindo onze outros portos para a

Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia, possibilitando que nativos desses países

fizessem residência na China, liberando a ação de missionários cristãos e a legalização do

comércio da substância em todo o território. Com esse livre comércio, o ópio tornou-se um

grave problema de saúde no país (Pompeu, 2009).

Para tratar do excessivo consumo de ópio na China, em 1909 ocorreu a primeira

Comissão do ópio em Xangai, onde diversos países se reuniram para discutir o problema e

em 1912 ocorreu a Comissão de Haia com o mesmo propósito. A partir dessas comissões,

houve um controle maior da produção do ópio com uma redução de 70% em cem anos. A

essas comissões seguiram-se outras, até a realização no âmbito da Organização das Nações

Unidas, de três importantes convenções que passaram a regular a produção, a circulação e

o comércio das substâncias entorpecentes dos países membros, incluindo o Brasil

(UNODC, 2018).

A primeira dessas convenções foi a Convenção Única sobre Entorpecentes que

ocorreu em Nova Iorque, EUA, em 1961 e sofreu uma emenda em 1972. Constituída de 51

artigos que tratam de maneira específica aspectos concernentes ao problema discutido. O

documento formulado pontua desde a formação da comissão criada para coordenar as

ações de controle dos entorpecentes, suas obrigações e as das Nações, bem como diversos

aspectos importantes para o controle do cultivo, da produção, do comércio legalizado e do

tráfico ilícito das substâncias sujeitas à fiscalização. Além disso, trata das disposições

penais para combate ao tráfico. Apenas o artigo 38 dispõe sobre o tratamento, apontando

que o estado deverá facilitar o tratamento médico, o cuidado e a reabilitação dos

toxicômanos (Senado Federal, 2015).

De acordo com Fiore (2012), a partir dessa Convenção as drogas e suas plantas

originárias passaram a ser divididas em listas de acordo com o potencial de abuso e as suas

aplicações médicas; assim, a primeira lista inclui as substâncias sem nenhum uso medicinal

e alta capacidade de provocar abuso, como a cocaína, a heroína, e a maconha. As outras
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listas reúnem drogas com usos medicinais, mas com menor potencial de abuso e listas com

precursores, ou seja, substâncias e outros materiais utilizados na produção de drogas

proibidas. Dessa forma, nota-se que ainda no período dessa convenção a preocupação

principal era o combate ao tráfico de drogas e o controle das substâncias.

Em seu texto final, atualiza diversos assuntos apresentados na primeira convenção,

ampliando o controle internacional e dá uma importância um pouco maior para a questão

do tratamento dos dependentes químicos. Assim, em um de seus artigos, ela dispõe sobre

medidas contra o abuso de substâncias psicotrópicas e medidas para a identificação dessa

forma de consumo, com tratamento, pós-tratamento, educação, reabilitação e reintegração

social das pessoas envolvidas. Além disso, deverão oferecer treinamento às pessoas que

oferecem esses tipos de serviço e trabalham para a prevenção de tais problemas (Senado

Federal, 2015).

Em outro artigo sobre as disposições penais, aponta ainda que o descumprimento

das medidas dessa convenção poderá implicar em punições como prisão ou alguma forma

de restrição da liberdade. Porém, assinalam que dependentes de tais substâncias que

cometerem delitos poderão sofrer medidas alternativas à condenação ou pena, como

medidas de tratamento, pós-tratamento, reabilitação, conforme o artigo anterior (Senado

Federal, 2015).

Por fim, temos a Convenção Sobre o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias

Psicotrópicas, em 1988. Essa Convenção teve como objetivo tomar medidas contra o

tráfico ilícito de drogas, estabelecendo normas contra o plantio, a produção, fabricação,

venda, distribuição, importação e exportação de qualquer entorpecente, conforme

caracterizado nas convenções anteriores, dando diretrizes para a determinação de delitos e

sanções penais. (Senado Federal, 2015). Essas comissões foram propulsoras da política

proibicionista no mundo e mudou a forma de se enxergar as substâncias psicoativas,

colocando em definitivo a dualidade legalidade e ilegalidade em jogo.

2.2 - As drogas e suas leis no Brasil
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Em relação à maconha, há indícios que desde o século XVI os escravos plantavam

a Cannabis entre as canas-de-açúcar e tinham permissão para fumar no período em que não

estivessem trabalhando. Tal uso se difundiu entre os indígenas e os mestiços. Era usada

ainda com fins medicinais, místicos, religiosos e para produzir fibras e derivados. Também

com fins medicinais foram introduzidos no país psicoativos derivados do ópio, o éter, o

clorofórmio e a cocaína. Esse consumo aos poucos deixou de se restringir aos fins

medicinais, passando a ser consumido cada vez mais pelas elites para fins recreativos.

Porém, no momento em que as substâncias psicoativas entram para a esfera do consumo,

deixando de ser apenas médica, começam a gerar controvérsias e alarde estatal,

configurando-se um problema político e do campo da saúde pública (Torcato, 2013).

No Brasil, as leis relacionadas às substâncias entorpecentes aparecem desde o

período imperial e vão evoluindo em complexidade e se especificando cada vez mais desde

as primeiras décadas do século XX. Conforme Torcato (2016), pode-se pensar a existência

de cinco momentos na construção das leis e do proibicionismo no Brasil. Esses momentos

foram destacados pelo autor da seguinte maneira: liberalismo brasileiro (1824-1904),

proibicionismo federalista (1904), proibicionismo centralista (1932-1964), proibicionismo

punitivista (1964-1999) e crise do proibicionismo (2006 até 2016). No entanto, a partir de

2017 novas leis são criadas trazendo pontos que colocam em risco essa perspectiva anti-

proibicionista, como por exemplo o incentivo financeiro às Comunidades Terapêuticas.

Essas mudanças serão discutidas ao longo do trabalho.

No primeiro momento, durante o liberalismo brasileiro, período que abrangeu os

anos 1824 até 1904, era muito comum a automedicação e o uso de diversas substâncias

químicas, consideradas na atualidade como ilegais ou perniciosas, por pessoas que não

eram consideradas participantes das classes terapêuticas oficiais. Com a Independência do

Brasil em 1822, foi publicada uma nova Constituição logo em 1824. Por meio dessa

Constituição, estabeleceu-se a criação das Câmaras Municipais, as quais ficariam

responsáveis pela regulação do comércio e a circulação de mercadorias, incluindo os

fármacos. Nessa mesma Constituição, ficou estabelecida a criação dos Juízes de Paz, que

teriam diversas atribuições relacionadas à liberdade de imprensa, às eleições, à guarda

nacional, aos órfãos, às atividades judiciais, conciliatórias, policiais, entre outras. Uma de

suas funções se referia ao uso de álcool, cabendo a eles prender quem se apresentasse

bêbado em público ou perturbasse o sossego, corrigindo-o desses atos (Torcato, 2016).
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Com a proclamação da República, um novo Código Penal foi promulgado em 1890,

o qual trouxe um capítulo sobre a Saúde Pública, com pontos sobre a criminalidade do

exercício ilegal da medicina e aplicação de medicamentos produzidos sem condições

sanitárias adequadas ou por curandeiros. A embriaguez pública também foi prevista como

causa de prisão por até quinze dias e também para aqueles que promovessem a embriaguez

de outro, como os donos de estabelecimentos que vendiam bebidas. Tais determinações

passaram a ser de ordem da esfera estadual e não mais da esfera municipal. Dessa forma, o

período do liberalismo, não foi um período sem regulamentação, mas um momento em que

se defendeu o monopólio farmacêutico das substâncias. Essa normativa não afetava o livre

acesso aos fármacos, pois o que limitava o acesso eram os escassos recursos financeiros da

maioria da população, e quanto às restrições ao álcool, elas atingiam mais a embriaguez

pública (Torcato, 2016).

O segundo momento, chamado por Torcato (2016) de proibicionismo federalista,

que abrange os anos 1904 a 1932, é o momento em que efetivamente se pode falar de

proibicionismo no Brasil. A primeira normativa proibicionista apontada pelo autor é o

Decreto nº 5.156, de 8 de março de 1904, que legislava sobre os serviços sanitários sob a

responsabilidade da União, proibia o anúncio da venda de medicamentos secretos ou

remédios preparados em estabelecimentos que não tinham licença, além da proibição da

venda desses medicamentos sem a receita do médico. Mesmo com a existência dessa

legislação, era possível a compra de substâncias, como a cocaína, com facilidade por

qualquer pessoa e sem receita médica. Esse fato era noticiado pelos jornais, influenciando a

opinião pública sobre os riscos do consumo e o aumento da fiscalização.

A partir dessa mobilização jornalística e da repercussão da Comissão do Ópio em

Xangai em 1909, as notícias sobre a venda de entorpecentes aumentaram, principalmente

em São Paulo. O tema surgia constantemente nos jornais, na literatura, no cinema e havia

uma grande preocupação da intelectualidade científica, principalmente a comunidade

médica psiquiátrica, que se preocupava com a influência dos entorpecentes sobre a

moralidade pública. Tais conjunturas foram fundamentais para a construção de um

movimento antialcoólico e de temperança no país, contribuindo para a multiplicação de

instituições públicas ou privadas voltadas para a internação de toxicômanos e alcoolistas.

Outras parcelas da população também contribuíram com o movimento antialcoólico, como
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o movimento feminista da época, movimento de operários, militantes internacionais, e

religiosos católicos, agindo tanto em atividades isoladas quanto conjuntas (Torcato, 2016).

O uso de drogas no país, especialmente da maconha, era visto como uma diversão

proveniente da África e, portanto, associado à população pobre, negra e indígena,

principalmente das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Essa população, de condições

econômicas bastante desfavoráveis, causava temor à elite brasileira. Aos poucos se

desenvolveu um discurso de embranquecimento da raça e de sua melhoria, juntamente à

tentativa de aproximar a cultura brasileira da cultura europeia (Brasil, 2014).

Esse movimento de pró-higiene mental fundamentava-se na ideia de uma nação

saudável, defendendo que o problema da nação
[...] seriam os sujeitos considerados degenerados, menos
evoluídos, anormais ou inferiores. Uma das suas propostas
para corrigir esse problema foi a de submeter o país a um
intenso processo de ‘depuração social’, que consiste na
separação de sujeitos superiores e inferiores, em termos de
habilidades mentais e aptidões. Práticas culturais de origem
africana, como o candomblé, a capoeira e o uso da maconha,
eram sistematicamente desqualificados e, muitas vezes, até
consideradas causadoras de doença mental (Brasil, 2014, p.38).

As primeiras leis promulgadas no país preocupavam-se muito mais com os vícios

elegantes, ou seja, com as substâncias consumidas por jovens brancos e ricos em bordéis e

bares, como o ópio, a cocaína e a morfina. Posteriormente, com a preocupação de conter as

classes mais pobres, a maconha entrou para a lista de substâncias proibidas, mas sem o

foco no cuidado com a saúde de tais pessoas (Brasil, 2014).

Aos poucos esses movimentos foram ganhando força e contribuindo para a

construção de leis mais rígidas, motivando a promulgação do Decreto nº 4.294, de seis de

julho de 1921. De acordo com Torcato (2013), essa foi a primeira lei totalmente voltada

para a questão dos tóxicos do país, sancionada pelo presidente Epitácio Pessoa, onde se

estabelece que seja permitido apenas o uso de substâncias entendidas como entorpecentes

se esse uso for médico e, além disso, regula o consumo de álcool nos espaços públicos. Tal

noção esteve ligada não somente a uma preocupação com os danos do uso dessas

substâncias, mas também à afirmação da psiquiatria enquanto ciência médica por um grupo

de intelectuais em ascensão, que defendiam a importância dos fármacos e ao mesmo tempo

a necessidade de um maior controle sobre o seu comércio.

O terceiro momento do proibicionismo no Brasil, denominado de proibicionismo

centralista por Torcato (2016), teve como marco inicial o Decreto nº 20.930, de janeiro de
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1932, vindo dar mais efetividade ao movimento que já vinha acontecendo. A partir dessa

legislação, ocorre um aumento da punitividade, além da efetivação do controle da medicina

sobre a recomendação do uso de entorpecentes e da preservação desse controle por meio da

força. Por meio dessa lei, inicia-se também um processo de centralização em que o poder

executivo federal se torna o coordenador de uma política nacional em torno da circulação

das substâncias no país (Torcato, 2016).

Esse período da história é importante para a consolidação dos medicamentos como

novas oportunidades de tratamento para doenças antigas que assolavam o mundo e

matavam milhares de pessoas. Além disso, consolidou a indústria farmacêutica, com sua

tecnologia e capacidade de superar o natural pelo sintético, de trocar os entorpecentes por

medicamentos bem vindos para curar. Consolidou também a medicina e os centros

hospitalares como importantes serviços especializados em saúde, perdendo espaço os

médicos de família e os tratamentos residenciais. Essas transformações na sociedade, com

a propagação do consumo de remédios sintéticos receitados por especialistas, tiveram

como consequência a multiplicação dos dependentes e a continuidade do consumo abusivo

de substâncias, contrariamente ao esperado pelo investimento proibicionista (Torcato,

2016).

Com a proibição do consumo de diversas substâncias, deu-se início ao comércio

ilícito delas. A primeira substância a ser comercializada dessa forma foi a Cannabis, apesar

de todos os esforços por contê-la. Acredita-se que o movimento hippie dos anos 1960 foi

um dos que contribuíram para a expansão do consumo, embora já fosse comum o uso no

país. Apesar das legislações existentes para o controle das drogas, os agentes responsáveis

por esse controle queixavam-se que a legislação não lhes dava meios de conter o tráfico,

gerando para eles sensação de impunidade e dificultando a diferenciação entre usuário e

traficante (Torcato, 2016).

O período seguinte, denominado por Torcato (2016) como proibicionismo

punitivista (1964-1999), se destaca pela ascensão de um novo regime político, que

culminou em leis mais rígidas, como a normativa de 21 de outubro de 1976, Lei nº 6.368,

que orientará a política de drogas até o ano de 2006. Houve a criação do Conselho Federal

de Entorpecentes (CFE), coordenado pelo Ministério da Justiça e com membros de vários

ministérios. Outra Lei de grande impacto para o Brasil foi a Lei n.º 8.072, de 25 de julho

de 1990, chamada de Lei dos Crimes Hediondos. Tal lei contribuiu para o aumento da
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população carcerária na medida em que restringiu para as pessoas presas pelo tráfico de

drogas o direito de presunção de inocência e dificultou a progressão de regime (Torcato,

2016).

Esse período brasileiro refletia também os problemas enfrentados por outros países,

levando com isso à realização de conferências e eventos internacionais com o objetivo de

discutir a questão das drogas, elaborarem critérios em relação às substâncias, estabelecendo

as que poderiam ser consumidas com fins medicinais e as que deveriam ser extintas do

planeta (Torcato, 2016). Foi nesse período que ocorreram as três convenções citadas

anteriormente e que foram importantes para a construção das leis brasileiras.

No entanto, é possível perceber ao longo das décadas de 1980 e 1990 o surgimento

de três fenômenos que começaram a promover alterações na política proibicionista como

vista até então. O primeiro deles refere-se à aproximação do governo brasileiro com a

indústria farmacêutica nacional e internacional, juntamente com o desenvolvimento

tecnológico. O segundo ponto refere-se ao desenvolvimento de concepções no campo da

saúde pública, que começou a apontar uma relação entre o desenvolvimento de morbidades

com diversos padrões de consumo de substâncias psicoativas, trazendo a discussão para o

campo social. O terceiro fenômeno refere-se ao campo religioso, a partir da disseminação

dos cultos ayahuasqueiros, que utiliza-se do chá de ayahuasca para favorecer a vivência de

experiências espirituais e de cura. Além desses fenômenos, vemos as discussões em torno

dos custos sociais do tráfico ilícito de drogas e uma busca maior por autonomia por parte

da população (Torcato, 2016).

O último período apontado pelo autor, nomeado de a crise do proibicionismo, teve

início em 2006. Esse período é marcado pelo surgimento de movimentos pró-

descriminalização do uso de drogas, especialmente da maconha e movimentos que visam

discutir de forma aberta a questão (Torcato, 2016). Alguns marcos políticos desse período

são: a Política Nacional sobre Drogas (PNAD), no ano de 2005, fruto do 1º Fórum

Nacional Antidrogas em 1998; a Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e

outras Drogas (PAIUAD), desenvolvida pelo Ministério da Saúde em 2004; e a

promulgação da Lei 11.343/2006, conhecida como a Lei de Drogas (Costa, Colugnati &

Ronzani, 2015). No entanto, com a publicação da Nova Política de Saúde Mental, Álcool e
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Outras Drogas em 2017 e com a nova Política sobre Drogas no Brasil em 2019,

percebemos alguns retrocessos na maneira de se tratar o problema no país2.

A PNAD 2005, aprovada pelo Presidente Lula e pelo CONAD, foi construída com

a participação de diversos setores sociais e governamentais, com representantes da

educação, assistência social, saúde e de movimentos sociais. Baseia-se em duas ações

elementares: uma que busca a redução da oferta de drogas ilícitas por meio da repressão da

produção e do comércio, e a outra que visa a redução da demanda por meio de estratégias

que promovam a prevenção e o tratamento do uso, quando esse se tornar problemático e

causador de dependência. Essa política parte da ideia de que se deve: “buscar a integração

de políticas públicas, descentralizando as ações, para que sejam realizadas em conjunto

com estados e municípios, e sempre em estreita colaboração com a sociedade e a

comunidade científica. Trata-se, portanto, de uma responsabilidade compartilhada” (Brasil,

2014, p. 217).

Tem como pressupostos básicos o ideal de uma sociedade protegida das drogas

ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas, reconhecendo as diferenças entre os tipos de

uso e o traficante de drogas, bem como tratando-os de forma diferenciada. Através dessa

política, se busca a conscientização de que o uso de drogas ilícitas promove as atividades

de organizações criminosas. Busca-se também a garantia do direito ao tratamento

adequado dos problemas advindos com o uso, enfrentando o problema em cinco diferentes

frentes: Prevenção; Tratamento, recuperação e reinserção social; Redução de danos;

Redução da oferta; Estudos, pesquisas e avaliações (SENAD, 2011).

Esclarece que a redução de danos não incentiva os usos de drogas, mas a coloca

como uma estratégia de prevenção e de promoção da saúde e dos direitos humanos,

visando a redução dos riscos, das consequências adversas e dos danos relacionados ao uso

de álcool e outras drogas, tanto para a pessoa, quanto para a família e a sociedade.

Assegura os recursos financeiros, técnicos e políticos para a execução das estratégias,

garantindo recursos também para o treinamento e capacitação dos trabalhadores. Visa

promover sua divulgação e inclusão no ensino formal, além de apoiar pesquisas científicas.

Outra medida é a implementação de políticas de geração de trabalho, como forma de

reduzir os danos sociais do uso indevido de álcool e outras drogas, entre outras diretrizes.

Essa política tem um papel importante na definição da redução de danos como estratégia

2 As políticas citadas serão melhor discutidas no próximo capítulo.
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de política pública no Brasil, uma vez que a defende e destina recursos para o seu incentivo

(SENAD, 2011).

Em 2006 foi aprovada a atual lei que regula a política de drogas no Brasil, a Lei

n.º11.343/2006, chamada também de Lei de Drogas. Ela foi importante para a

implementação da PNAD, instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas

(SISNAD) e alterou o aspecto repressivo da lei no que tange aos crimes e às penalizações

para usuários e traficantes (Brasil, 2014).

Uma das principais medidas tomadas na lei de 2006 refere-se à despenalização do

porte de drogas para uso próprio, ou seja, o ato de possuir uma droga continua crime, mas

sem a previsão de pena de prisão, reconhecendo, dessa forma, a diferença entre traficante e

usuário. As penalidades passam a estar relacionadas à prevenção e à ressocialização do

sujeito. O artigo 28 do decreto inclui algumas penalidades alternativas, como a advertência

quanto aos efeitos nocivos das drogas, prestação de serviços à comunidade e participação

em curso educativo relacionado ao tema. A lei indica também que o Estado deve oferecer

gratuitamente ao usuário condições de atendimento em estabelecimentos de saúde,

preferencialmente em ambulatório, para tratamento especializado (Brasil, 2014).

Apesar dessa perspectiva alternativa em relação às penalidades dirigidas aos

usuários, as penas para quem pratica o tráfico de drogas ficaram maiores. O artigo 33 prevê

pena de 5 a 15 anos de reclusão, pena essa que pode aumentar conforme a participação do

apenado em organização criminosa ou ser reduzida se o sujeito for considerado um

pequeno traficante, ser réu primário, ter bons antecedentes. Um ponto da discussão que

envolve essa lei refere-se justamente à distinção entre usuário e traficante, pois a lei não é

objetiva em termos de quantidades de substâncias que devem ser apreendidas para ser

considerada uma coisa ou outra. No entanto, a lei indica que se deve olhar caso a caso, o

contexto de vida da pessoa, seus antecendentes criminais, sua conduta pessoal, as

circunstâncias em que ocorreu a apreensão, entre outros aspectos (Brasil, 2014).

Há controvérsias nesse sentido, acredita-se que muitos usuários têm sido presos

como traficantes pela falta de objetividade em termos de quantidade. Por outro lado,

acredita-se também que se a lei fosse objetiva, facilitaria para que traficantes sempre

portassem a quantidade demarcada por ela, dificultando a distinção entre as duas categorias.

O que se sabe é que após essa lei a população carcerária presa por tráfico de drogas
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aumentou consideravelmente, o que deve ser pesquisado mais a fundo para se compreender

as reais causas desse aumento (Brasil, 2014).

Para além da Lei de Drogas, foram criados também alguns projetos em âmbito

nacional. Em 2007 foi instituída a Política Nacional sobre o Álcool (Decreto n.º 6.117) e

em 2011 o Programa Crack, é Possível Vencer (Decreto n.º 7.737). A política instituída em

2007 visa articular ações sobre o consumo de álcool em diversos âmbitos, como

mobilizações sobre as consequências do uso, tratamento e reinserção social de usuários e

dependentes, bem como o desenvolvimento de pesquisas e diagnósticos de consumo no

país. Uma das formas encontradas para o enfrentamento do problema foi a edição da Lei

n.º 11.705, de 2008, conhecida como Lei Seca, que trata das regras impostas aos motoristas,

para combater o uso de álcool associado à direção de veículos, proibindo também a venda

de bebidas alcoólicas em rodovias (Brasil, 2014).

O Programa Crack, é Possível Vencer está organizado em três eixos principais:

prevenção, cuidado e autoridade e tem como um dos principais focos o fortalecimento da

rede de atenção às pessoas com sofrimento em decorrência do uso de substâncias

psicoativas. O programa visou também um maior investimento no setor, criando outros

mecanismos de cuidado, como enfermarias especializadas, novos CAPS, apoio a

comunidades terapêuticas, cursos de capacitação, entre outros (Brasil, 2014). Ao citarmos

o crack, através desse programa, vem à tona também a discussão acerca de um assunto que

ficou amplamente conhecido pelos meios de comunicação no Brasil como epidemia do

crack. Ao colocar em evidência essa droga, vemos a importância que ela ganha para o

governo brasileiro, atrelando-a às ideias proibicionistas vigentes.

Bastos e Alberti (2018) afirmam que os discursos em torno do crack têm sido de

segregação e de ódio, associando-o a atos de violência, em que apenas um uso da droga

torna o sujeito viciado na mesma. Atribui-se à substância a capacidade de subjugar o

sujeito, retirando-lhe toda a responsabilidade por seus atos, como se fosse possuída pelo

crack. A ideia de uma epidemia de crack, embora se saiba que os dados epidemiológicos

não confirmam a existência de uma epidemia, tem reforçado na atualidade as iniciativas de

internações para usuários de drogas, principalmente as internações compulsórias, pois

fomentam sentimentos de pânico na população e discursos mais segregacionistas.

É necessário salientar que o percurso realizado até o momento neste trabalho

apresentou alguns pontos da legislação brasileira que representa em sua maioria os
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esforços para se combater as drogas. Há ainda decretos e muitos programas

governamentais que não foram aqui citados com os mesmos objetivos; porém, é possível

perceber que em sua grande maioria tais esforços não alcançaram êxito. Constata-se

também a ocorrência de um movimento contrário bastante indesejado que é o tráfico de

drogas e o aumento da violência a ele associado. A proibição do uso não foi capaz de

impedir que um grande número de pessoas se tornassem usuários de drogas e em muitos

casos dependentes de substâncias, demandando formas de intervenção, as quais

discutiremos no próximo tópico.

2.3 - As drogas e as medidas intervencionistas

A forma de intervir por parte dos governantes brasileiros na área das substâncias

psicoativas caracteriza-se por dois aspectos: um relacionado a questões de justiça e outro

relacionado à saúde pública. Os usuários e dependentes ao longo desse período foram

tratados em sua maioria, com punições por meio de internação compulsória em sanatórios

ou até mesmo em prisões. A partir da década de 1970, com a influência do saber

psiquiátrico, o usuário passou a ser considerado um “doente” (Machado & Miranda, 2007).

Enquanto doença, tornou-se campo de saber da medicina, psiquiatria e psicologia nas suas

diversas abordagens, sendo assim encaminhados para hospitais psiquiátricos.

Posteriormente, surgem clínicas especializadas em seu acolhimento, como as Comunidades

Terapêuticas, muitas delas pautadas em preceitos religiosos ou na metodologia Minessota,

que se baseia em Doze Passos para se alcançar a abstinência.

Essas Comunidades Terapêuticas surgem em sua maioria pela iniciativa privada e

muitas delas fazem convênios com o setor público, obtendo grande expansão nas últimas

décadas. Conforme Machado e Miranda (2007), não existe uma precisão quanto ao que

seja uma Comunidade Terapêutica e quanto às práticas desenvolvidas nesse ambiente. No

entanto, segundo a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, elas podem ser

caracterizadas como sendo um “[...] ambiente residencial protegido, técnica e eticamente

orientado, cujo principal instrumento terapêutico é a convivência entre os pares” (p.811). A

Federação afirma que a partir desse aparato, visa recuperar a cidadania, a saúde física e



37
psicológica, bem como a reinserção social dos internos. Para tanto, deve haver participação

ativa em sua própria terapia, a aceitação voluntária ao tratamento, a comunicação entre os

membros, a vivência de situações de pressão artificialmente provocadas, a aceitação de

valores morais, entre outros aspectos.

Embora se reconheça a importância das Comunidades Terapêuticas em um país que

oferecia poucos recursos de atendimento e acolhimento aos usuários de substâncias

entorpecentes, alguns pontos devem ser observados em relação a essas formas de

tratamento e que atualmente são alvos de sérias críticas.

De acordo com Lopes (2015), nos tratamentos desenvolvidos por essas

comunidades é muito comum a exposição do sujeito a situações de vergonha, de

sentimento de culpa, de punição e de correção de comportamentos inadequados. Para o

referido autor, tais fatos são contraditórios tendo-se em vista que na maioria das vezes o

sujeito internado encontra-se fragilizado e vulnerável, com questões clínicas e subjetivas,

acabando por prejudicar a própria adesão ao tratamento. Outro ponto que o autor levanta é

a questão da religião preconizada nos atendimentos em detrimento de técnicas

especializadas e a obrigação de se professar uma fé imposta ao sujeito como princípio de

tratamento. Além disso, aponta os altos investimentos por parte dos setores públicos nessas

instituições em comparação aos serviços públicos que se encontram sobrecarregados.

Um exemplo desses altos investimentos é o que acontece em Minas Gerais, com o

Programa Aliança Pela Vida. Conforme Lopes (2015), essa ação foi lançada pelo governo

estadual em 2011, na gestão do então governador Antônio Anastasia e objetivava o

fortalecimento da “[...] Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Usuário de

Álcool e outras Drogas através de concessão de benefício à sua família e aos dispositivos

da Rede Complementar, predominantemente, as Comunidades Terapêuticas” (p. 50). Por

meio dessa ação, é concedido ao usuário de álcool e outras drogas um benefício financeiro,

através do Cartão Aliança pela Vida, no valor de R$ 30,00 diários, por no máximo 180 dias,

para que ele se trate em regime de internação em Comunidades Terapêuticas conveniadas

ao programa.

Além disso, os familiares poderão dispor de 10% do valor mensal para custear

visitas ou outras despesas em favor do residente. O cartão normalmente fica junto à

Comunidade Terapêutica, cabendo ao estado repassar o valor devido e o município se

responsabiliza por auxiliar as famílias com o transporte para as visitas. Sendo assim,
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dificilmente as famílias têm acesso ao valor que lhes cabe por lei. Tal programa evidencia

de forma clara o predomínio das ações voltadas para a parceria entre os setores público-

privados fomentando a criação de um número cada vez maior de comunidades terapêuticas,

que têm se mostrado altamente rentáveis financeiramente. Ademais, tais investimentos

estão indo contra os indicadores da reforma psiquiátrica brasileira, que caminha na direção

da desinstitucionalização psiquiátrica (Lopes, 2015).

Em contraposição, foi desenvolvido na cidade de São Paulo um programa de

atenção aos usuários de álcool e outras drogas cujos investimentos voltaram-se para ações

sociais diferenciadas, de não repressão e acolhimento, trata-se do Programa de Braços

Abertos. Esse programa foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal, sob a gestão do

prefeito Fernando Haddad, em conjunto com agentes da prefeitura e lideranças locais,

tendo início em 2014. No Decreto n.º 55.067, de 28 de abril de 2014, que regulamenta o

programa fica estabelecido que ele terá como objetivo: “[...] promover a reabilitação

psicossocial de pessoas em situação de vulnerabilidade social e uso abusivo de substâncias

psicoativas, por meio da promoção de direitos e de ações assistenciais, de saúde e de

prevenção ao uso abusivo de drogas”.

As ações do programa foram realizadas principalmente entre usuários de crack,

moradores de rua, de uma região conhecida nacionalmente como “Cracolândia”, situada no

bairro da Luz. O Programa de Braços Abertos baseou-se na prevenção ao uso, em uma

política de redução de riscos e danos, no tratamento e na articulação entre o Sistema Único

de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) (Decreto n.º 55.067, de

28 de abril de 2014).

As principais ações desenvolvidas durante o programa foram o oferecimento de

hospedagem em hotéis da região da Luz, possibilidade de trabalho em atividades de

limpeza e reciclagem, com remuneração e refeições diárias. Além disso, o fortalecimento

do vínculo com agentes de saúde e da assistência social, de modo a inserir tais usuários nos

serviços oferecidos, como oficinas, capacitação profissional, auxílio na retomada de

contato com familiares e garantia de direitos (Decreto n.º 55.067, de 28 de abril de 2014).

Conforme Brandão e Carvalho (2017), o que o programa De Braços Abertos trouxe

de novo foi o não isolamento dos usuários e a preservação de suas identidades. Dormindo

em hotéis eles se tornaram hóspedes e não internos. Além disso, não se pressupunha a
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obrigatoriedade da abstinência de drogas para a permanência no programa, mas sim uma

diminuição gradual do uso e, por consequência, o aumento da autonomia dos sujeitos.

Apesar dos bons resultados alcançados com o Programa De Braços Abertos, o

mesmo foi dissolvido com o fim do mandato do prefeito Haddad, sendo criado pela nova

gestão um programa chamado Redenção.
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3 - AVANÇOS E RETROCESSOS NA REFORMA PSIQUIÁTRICA E NA

POLÍTICA DE REDUÇÃO DE DANOS

Após traçarmos um breve histórico sobre o uso de drogas ao longo da história da

humanidade, bem como as formações das leis e apresentarmos aspectos concernentes às

formas de tratamento realizadas nas Comunidades Terapêuticas, consideramos importante,

antes de adentrarmos no estudo das estratégias da redução de danos, fazermos um pequeno

retorno a um importante marco na história da atenção à saúde mental, incluindo a

dependência de álcool e outras drogas, que é a Luta Antimanicomial e a Reforma

Psiquiátrica. As conquistas alcançadas por esses processos estão intrinsecamente

relacionadas com a inserção da política de redução de danos no Brasil.

3.1. A Luta Antimanicomial e a Reforma Psiquiátrica

Conforme Nunes et.al. (2019), a Reforma Psiquiátrica atua em algumas dimensões

da realidade política e social de um país, produzindo efeitos na vida dos indivíduos. Assim,

com esses movimentos produz-se a libertação de situações opressoras e de confinamentos,

promovem-se a reinserção social e a autonomia do sujeito, bem como a aceitação das

diferenças e um novo lugar para a loucura. Além disso, mexem com situações econômicas

e interesses de mercado ligado às indústrias da loucura, que têm ganhos lucrativos com as

internações e com a produção farmacêutica. A Reforma Psiquiátrica é uma construção

histórica não definitiva, que sofre a todo momento represálias e rejeições, cujos efeitos de

desestruturação dependem de condições políticas, culturais e sócio-históricas. O

movimento foi realizado no Brasil sempre com com a participação efetiva e o

protagonismo dos trabalhadores de saúde mental e das famílias e usuários dos serviços, no

bojo das conquistas alcançadas pela Constituição de 1988 e pela redemocratização do país.

As péssimas condições de assistência psiquiátrica oferecidas pelos hospitais ao

longo do tempo provocaram os movimentos em busca de mudanças no setor e apontaram a

necessidade de medidas sanitárias urgentes. Esse movimento se deu em países da Europa,
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nos Estados Unidos e na América Latina. Primeiramente, foi um movimento de mudança e

melhorias dentro do próprio hospital e depois de abertura de tratamento para fora dele.

De acordo com Amarante (1998), existem dois períodos de redimensionamento do

campo teórico-assistencial da psiquiatria. O primeiro momento refere-se a uma crítica ao

modelo asilar, gerador de altos índices de cronificação dos asilados, no qual o hospital é

visto como ambiente de cura e que precisa ser restaurado de maneira a reforçar os aspectos

positivos de tal instituição. Esse movimento se deu inicialmente na Inglaterra e nos Estados

Unidos da América, com as Comunidades Terapêuticas, seguido pela França com a

Psicoterapia Institucional e as Terapias de Família. O segundo momento refere-se à

expansão da psiquiatria para além dos muros dos hospitais, com objetivo de prevenir e

promover a saúde mental. Ele ocorreu na França, com experiências de psiquiatria de setor e

nos Estados Unidos com a psiquiatria comunitária ou preventiva.

Houve também um movimento de ruptura com o modelo hospitalar, constituído de

uma visão crítica aos meandros que compõem o saber e a prática psiquiátrica, no campo da

epistemologia e da fenomenologia. Assim chamados de antipsiquiatria e a psiquiatria de

tradição basagliana tinham como objetivo não uma mera reforma da assistência hospitalar

oferecida e no tratamento centrado na psiquiatria enquanto saber competente, mas de

ruptura com esses modelos até então vigentes (Amarante, 1998).

O psiquiatra italiano Franco Basaglia teve um papel fundamental nas reformas

psiquiátricas tanto na Itália quanto em outras partes do mundo, como o Brasil. O médico,

perplexo com a violência institucional, os maus tratos e a retirada de todo os direitos dos

asilados, encabeçou uma luta contra o antigo sistema. Conforme Serapioni (2019),

Basaglia
conseguiu chamar a atenção da sociedade civil e da comunidade
científica para um enorme problema humano e social: a
persistência em hospitais psiquiátricos, na Itália e em muitos
outros países, de uma realidade inaceitável e extremamente
inquietante. Conseguiu mostrar que a instituição asilar destrói a
personalidade dos pacientes e torna diferentes mesmo as
designadas “pessoas normais”, vítimas de depressões temporárias
ou distúrbios comportamentais e que por isso são internadas em
hospitais psiquiátricos. Mostrou também como nos manicômios
eram regularmente internadas pessoas alcoólicas, protagonistas de
conflitos familiares, portadores de deficiência intelectual e de
doenças nervosas hereditárias (p.1176).
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Basaglia buscava a abolição dos manicômios e que a questão psiquiátrica se

tornasse um problema social. Suas ideias tiveram grande repercussão no Brasil e

impulsionaram o movimento reformista e a luta antimanicomial no país.

No Brasil, o processo da Reforma Psiquiátrica teve seu início nos anos 70, paralelo

ao movimento sanitário, que buscava mudanças nos modelos de gestão e atenção à saúde.

A Reforma se deu também inserida no contexto de mudanças no setor psiquiátrico que

acontecia em outras partes do mundo lutando para superar a violência asilar. Funda-se na

crise do modelo de tratamento centrado no hospital, bem como nos esforços dos

movimentos sociais em prol dos direitos dos pacientes psiquiátricos (Brasil, 2005).

Um dos marcos iniciais da Reforma é a formação do Movimento dos Trabalhadores

em Saúde Mental (MTSM), em 1978, composto não apenas por trabalhadores integrantes

do movimento sanitário, mas também por sindicalistas, associações de familiares, pessoas

com histórico de internações psiquiátricas. Com o movimento, estabelece-se um período de

denúncias contra a violência presente nos manicômios, uma crítica ao saber psiquiátrico e

ao modelo centralizado nos hospitais, bem como na mercantilização da loucura e a

hegemonia da rede privada na assistência hospitalar, surgindo assim as primeiras propostas

e ações para mudanças na assistência oferecida até então, oferecendo possibilidades de

ruptura com os antigos modelos. Dois eventos em nível nacional marcaram o processo de

mudanças buscado pela Luta Antimanicomial: O II Congresso Nacional do MTSM (Bauru,

SP), em 1987, com o lema “Por uma sociedade sem manicômios” e a I Conferência

Nacional de Saúde Mental (Rio de Janeiro) (Brasil, 2005).

Em 1987 surge o primeiro CAPS no país, na cidade de São Paulo e em 1989 a

Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SP) começa a intervir na Casa de Saúde

Anchieta, um hospital psiquiátrico em que ocorriam maus-tratos e mortes de internos.

Neste período também são instalados em Santos os Núcleos de Atenção Psicossocial, com

funcionamento de 24 horas por dia; além disso, são criadas residências para os que estavam

saindo dos hospitais, cooperativas e associações. Essas ações repercutem nacionalmente,

demonstrando serem possíveis outras formas de cuidados aos pacientes fora do modelo

hospitalocêntrico, demonstrando também que a Reforma Psiquiátrica era possível de ser

realizada (Brasil, 2005).

Em 1989 inicia-se a luta do movimento da Reforma Psiquiátrica no âmbito

legislativo, com o Projeto de Lei do Deputado Paulo Delgado (PT/MG) no Congresso
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Nacional, que propunha a extinção progressiva dos manicômios no país e a regulamentação

dos direitos da pessoa com transtornos mentais. Inspirados por esse projeto de lei, vários

estados do Brasil formularam as primeiras leis de substituição progressiva dos manicômios

por uma rede integrada de atenção à saúde mental, isso a partir de 1992, acompanhados

pelo Ministério da Saúde.

Durante a década de 90, entram em vigência no Brasil as primeiras normas federais

de implantação e regulamentação de serviços de atenção diária, com as experiências

pautadas nos primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia, além de normas de fiscalização e

classificação dos hospitais. Essas medidas são marcadas pelo compromisso firmado pelo

país na assinatura da Declaração de Caracas e pela realização da II Conferência Nacional

de Saúde Mental. No final da década, havia em funcionamento 208 CAPS em todo o

território, e em 2005 havia cerca de 689; no entanto, apesar dos avanços alcançados,

grande parte dos recursos financeiros destinados à saúde mental do Ministério da Saúde

ainda eram encaminhados para os hospitais psiquiátricos (Brasil, 2005).

Após 12 anos em tramitação no Congresso Nacional, em 2001, a Lei Paulo

Delgado, Lei Federal 10.216, é sancionada no país. Essa normativa dispõe sobre a

assistência em saúde mental, sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos

mentais, bem como o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária,

impulsionando a Reforma Psiquiátrica no país. É neste contexto, bem como da III

Conferência Nacional de Saúde Mental que o movimento ganha maior sustentabilidade e

visibilidade (Brasil, 2005).

Desse modo, após a sanção da Lei 10.216, o Ministério da Saúde cria

financiamentos específicos para os serviços abertos e substitutivos aos manicômios e cria

também mecanismos de fiscalização, gestão e redução dos leitos psiquiátricos, alcançando

uma forte expansão da rede de atenção à saúde mental no Brasil, passando a alcançar

regiões de grande tradição hospitalar. Essas mudanças caracterizaram-se por ações dos

governos municipais, estaduais e federais, bem como dos movimentos sociais, que buscam

conjuntamente a consolidação da transição do modelo centrado no hospital para um

modelo comunitário (Brasil, 2005).

Um dos pontos do processo de desinstitucionalização no Brasil é a redução de

leitos psiquiátricos, que se deu de forma progressiva a partir dos anos 90, mediante a

implantação de serviços substitutivos, como o Programa de Volta para Casa, o Programa
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Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria), o

Programa Anual de Reestruturação da Assistência Hospitalar Psiquiátrica no SUS (PRH), e

a expansão de serviços como os Centros de Atenção Psicossocial e as Residências

Terapêuticas (Brasil, 2005).

O Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar/Psiquiatria

(PNASH/Psiquiatria) foi implantado em 2002, por uma normatização do Ministério da

Saúde, com o objetivo de realizar um diagnóstico de qualidade da assistência oferecida

pelos hospitais psiquiátricos públicos e conveniados na rede de saúde, permitindo aos

gestores ter uma visão dos serviços oferecidos e a redução dos leitos de forma gradual e

planejada. As residências terapêuticas referem-se a casas inseridas nos espaços urbanos,

compostas com o necessário para atender as necessidade básicas de moradia de indivíduos

portadores de transtornos mentais graves, que podem ou não ser egressos de hospitais

psiquiátricos, auxiliando o morador no seu processo de reintegração à comunidade. O

Programa de Volta para Casa foi também uma estratégia bastante importante no processo

de desinstitucionalização psiquiátrica. Trata-se de um auxílio-reabilitação oferecido a

egressos do Hospital Psiquiátrico, sendo pago diretamente ao beneficiário, de modo a

garantir-lhe o exercício pleno de seus direitos civis, políticos e de cidadania, tendo como

efeitos uma maior autonomia do beneficiado (Brasil, 2005).

Nesse processo de desinstitucionalização psiquiátrica, o conceito de rede de atenção

à saúde mental é fundamental e nessa rede os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) tem

um papel estratégico. Os CAPS oferecem acolhimento e atendimento clínico diário,

promovem a inserção social através de ações intersetoriais, fortalecendo os laços no

território, regula a porta de entrada na rede de assistência em saúde mental, organiza a rede

de atenção à saúde mental nos municípios e evita as internações em hospitais psiquiátricos.

São substitutivos aos hospitais e não complementares. Oferecem aos usuários do serviço o

acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e

comunitários. São divididos em algumas categorias de capacidade de atendimento e

clientela, de acordo com o perfil populacional dos municípios: CAPS I, CAPS II, CAPS III,

CAPSi e CAPSad (Brasil, 2005).

No movimento da reforma psiquiátrica também houve uma preocupação com o

consumo de drogas e o desenvolvimento de estratégias específicas para oferecer assistência

aos usuários de álcool e outras drogas no âmbito do SUS. Assim, em 2002, o Ministério da
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Saúde criou o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos Usuários de

Álcool e outras Drogas. Desenvolvendo desse modo, os CAPSad – Centros de Atenção

Psicossocial para Atendimento de Pacientes com dependência e/ou uso prejudicial de

álcool e outras drogas, que têm como diretrizes o trabalho em rede, de maneira territorial e

com a redução de danos, de maneira ativa e de forma a atender as necessidades de forma

integrada ao meio cultural e a comunidade no qual estão inseridos (Brasil, 2005).

Contudo, segundo Nunes et.al. (2019), a partir de 2017 algumas normativas

apresentadas dirigem-se na contramão do que vinha sendo proposto até aquele momento.

Primeiramente, com a nomeação da Coordenação Nacional de Saúde Mental de um

defensor histórico do modelo manicomial. Em seguida, a portaria GM 3.588 de dezembro

de 2017, com o objetivo de reverter a orientação do modelo psicossocial. As agências do

Governo Federal e da Câmara dos Deputados nomearam as mudanças em curso de “Nova

Política de Saúde Mental”, formando uma “Frente Parlamentar em defesa da Nova Política

de Saúde Mental” em 2018. Com a portaria GM/MS 3.588/178, é afirmado na RAPS um

lugar para o hospital psiquiátrico, sendo contrário ao que vinha sendo afirmado nas

decisões anteriores acerca do planejamento e da gestão da saúde mental no Brasil. E a Lei

13.840 de 2019 que “muda radicalmente a matriz da política nacional sobre drogas,

trazendo a abstinência como meta e a internação, até mesmo involuntária, como método”

(p.4493).

Acredita-se que os beneficiados com essa política sejam a indústria farmacêutica e

as comunidades religiosas neopentecostais, com as comunidades terapêuticas. Assim, a

atual política não instaura exatamente o mesmo modelo manicomial, porém dá abertura

para o isolamento de longa duração para pessoas com transtornos mentais (Nunes et. al.,

2019). A reforma psiquiátrica continua sendo um grande desafio, especialmente no âmbito

dos usuários de álcool e outras drogas. Além desses retrocessos, percebemos também a

substituição pela cultura da medicalização excessiva sem outras formas de tratamento

adequadas.

3.2 - Redução de danos
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Como exposto anteriormente, o uso de substâncias psicoativas e seus problemas

foram tratados no Brasil desde o início do século XX como um problema de justiça e de

segurança pública, relegando ao usuário um papel marginalizado em meio à sociedade.

Assim, nessa guerra às drogas empreendida pelo país, as questões de saúde e do sujeito

foram constantemente negligenciadas. No entanto, a partir da década de 1970 ocorre uma

maior participação do discurso médico, especialmente o psiquiátrico, na formação das leis,

e a consequente patologização do usuário de drogas. Diante dessa nova percepção, os

hospitais psiquiátricos tornam-se os dispositivos para tratamento de tais pessoas.

Posteriormente, surgem as Comunidades Terapêuticas, como dispositivos especializados

no acolhimento e tratamento de toxicômanos.

É a partir do final da década de 1980 que passa a existir no país uma maior

preocupação com práticas voltadas para a prevenção, tratamento e pesquisa nessa área. O

uso desmedido de drogas foi aos poucos sendo considerado uma questão de saúde pública,

em consonância com as ideias propostas pela Reforma Psiquiátrica e a criação do Sistema

Único de Saúde (SUS). Tais avanços possibilitaram que estratégias de redução de danos

ganhassem visibilidade e possibilidade de atuação no país (Costa, Colugnati & Ronzani,

2015).

A redução de danos como estratégia de cuidado de usuários de drogas se configura

como um conjunto de ações e princípios destinados ao enfrentamento dos problemas

associados ao consumo de substâncias psicoativas. Essas ações baseiam-se na tolerância,

na compreensão da diversidade e privilegiam as consequências práticas das ações que

visem diminuir os danos para os que fazem uso de drogas e para o meio onde convivem,

sem a pressuposição da extinção do uso dessas substâncias, compreendendo a

impossibilidade de uma sociedade totalmente livre de drogas (Brasil, 2014). As estratégias

implicam em “[...] intervenções singulares, que podem envolver o uso protegido, a

diminuição do uso da droga, a substituição por substâncias que causem menos agravos ou

até mesmo a abstinência” (Viva Comunidade, 2011, p. 5).

Embora ainda haja muitas controvérsias em relação aos projetos de redução de

danos, é importante salientar que não se trata de um conceito novo na área médica, pois ao

se tratar muitas doenças que não têm cura, o que se busca em diversas situações é o

desenvolvimento de intervenções que minimizem a dor do paciente ou evitem maiores

danos à sua saúde. Como exemplo, temos a diabetes que é uma doença crônica e incurável,
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que atinge a produção de insulina no organismo, provocando o aumento de glicose no

sangue. Tal doença é tratada com medicamentos e dieta adequada. Casos graves de câncer

também são exemplos de tentativa de reduzir os danos ao sujeito, além de ações de saúde

pública, como purificação da água, limpeza urbana, combate a doenças infecciosas (Polo-

Araújo & Moreira, 2008).

Como conceito voltado para a redução de danos aos usuários de drogas, aparece

publicado primeiramente em 1926, no Relatório Rolleston, produzido pelo Ministério da

Saúde Inglês, em que passou a ser possível que médicos prescrevessem legalmente

opiáceos para dependentes de drogas. A prescrição era direcionada para aqueles que

haviam fracassado em outros tratamentos que visassem à abstinência, e para que o sujeito

conseguisse manter uma vida produtiva, sendo considerado, dessa forma, um tratamento e

não uma gratificação pela dependência (Ribeiro & Fernandes, 2013). Tal perspectiva foi

retomada com a disseminação da AIDS na década de 1980, a partir dos altos índices de

contaminação entre usuários de drogas injetáveis e a necessidade de intervenções mais

eficazes com esse público.

Conforme Alves (2009), a Holanda foi um dos primeiros países a pensarem em

alternativas para a questão das drogas sem o viés do discurso totalmente proibicionista. Em

1972 publicou um documento pelo Comitê de Narcóticos da Holanda “que definia que a

política de drogas deveria ser coerente com os riscos associados ao uso de drogas” (p.

2312). Logo em 1976 foi aprovada a Lei Holandesa do Ópio em que distinguia os níveis

de riscos à saúde de cada droga, procurando dessa forma evitar que os usuários de drogas

de menor risco buscassem substâncias mais perigosas. A partir dessa lei, foram criadas as

mundialmente famosas “cafeterias” (coffee shops) para consumo legal de maconha ou

haxixe.

Foi fundado também em Roterdã, em 1980, o movimento social de usuários e

dependentes de drogas chamado de Junkienbond, que passaram a buscar melhores

condições de vida e de saúde para os usuários e promoveram uma aproximação entre os

usuários e os governantes (Alves, 2009). Com dificuldades em ter acesso a seringas e

agulhas novas para aplicação de heroína, esses usuários solicitaram auxílio das autoridades

de saúde em Amsterdã. No entanto, as autoridades negaram o pedido devido ao risco de

lixo séptico ficar espalhado pela cidade, gerando mais risco de contaminação para a

população geral. Os usuários de drogas injetáveis fizeram a proposta de que as seringas
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novas fossem trocadas pelas usadas, evitando que o material ficasse espalhado pelos

parques e praças da cidade. A proposta foi aceita, sendo criado o primeiro projeto de troca

de seringas em 1984, contribuindo para a diminuição dos índices de infectados no país

(Polo-Araújo & Moreira, 2008). Aos poucos esse tipo de iniciativa foi se espalhando para

outros países que enfrentavam os mesmos problemas, como a Inglaterra, Suíça, Alemanha,

Espanha, Nova Zelândia, Canadá, entre outros.

O Brasil também passou pelo aumento exponencial de casos conhecidos de

infecção pelo vírus HIV. Nesse primeiro momento, considerava-se que a contaminação se

dava em grupos de risco, mais especificamente um grupo conhecido por quatro Hs,

referindo-se aos homossexuais, haitianos, hemofílicos e viciados em heroína, levando ao

isolamento de tais indivíduos. Com a continuação da proliferação do vírus HIV, passou-se

a considerar não mais a ideia de grupo de risco, mas sim de comportamentos de riscos

(Machado & Boarini, 2013). A partir da influência de experiências de outros países,

algumas ações voltadas para a redução de riscos e danos começaram a ser desenvolvidas

no Brasil a partir do final da década de 1980.

Uma das primeiras experiências brasileiras com a redução de danos teve início em

1989, na cidade de Santos, estado de São Paulo, onde havia um grande número de casos de

AIDS na época devido ao uso de drogas injetáveis, com o médico sanitarista David

Capistrano. A iniciativa visava a troca de seringas utilizadas por novas. No entanto, a

proposta não foi aceita por alguns setores da sociedade, resultando em processos judiciais,

pela alegação de que as ações facilitavam o consumo de drogas e geraria gastos impróprios

ao dinheiro público (Machado & Boarini, 2013). Além disso, conforme Alves (2009) a lei

que regia o país na época era a Lei nº. 6.368/1976 que possibilitava a interpretação das

ações “[...] como indução, incentivo, instigação, auxílio ou difusão do uso de drogas [...]”

(p.2315) como crime e assim impôs barreiras legais à implantação de programas.

Um dos órgãos que contribuíram para uma maior aceitação dos projetos de redução

de danos no país foi o Conselho Federal de Entorpecentes (Confen), órgão extinto e

substituído pelo Conselho Nacional Antidrogas (CONAD). O Confen era composto por

representantes de diversos ministérios, da polícia federal, da Vigilância Sanitária,

Ministério da Justiça e por um médico psiquiatra (Machado & Miranda, 2007). O Conselho

passou a aprovar as estratégias pelos seguintes motivos:
1) a epidemia da AIDS, que exigia respostas rápidas e eficazes,
possibilitadas pela redução de danos, e 2) o artigo 196 da
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Constituição Federal de 1988, cuja determinação é: 'A saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação'
(Machado & Boarini, 2013, p. 586)

Segundo Machado e Miranda (2007), os programas de redução de danos passaram a

influenciar a política sanitária, de modo que os problemas com o consumo de álcool e

outras drogas deixaram de ser considerados uma questão médico-psiquiátrico ou jurídico

para se tornar um problema de saúde pública. Além disso, proporcionaram que o setor

público de saúde desse maior atenção à realidade dos usuários de drogas, como as

dificuldades de acesso a tratamentos, a precariedade dos serviços e ainda a preconceitos e

desconfianças por parte de profissionais da área.

Após extensa trajetória para o desenvolvimento de projetos com o foco na redução

de danos, aprovou-se a Portaria n.º 1.028, de 1º de julho de 2005, do Ministério da Saúde,

regulando as ações no país. Essa portaria foi estabelecida tendo-se em vista diversos

aspectos relacionados à necessidade de melhoria de qualidade de vida dos usuários, à

urgência de intervenções na área da saúde, aos altos índices de infecção do vírus HIV e de

Hepatites B e C, à elevada frequência de acidentes de trânsito devido a associações com

álcool e outras drogas, e relacionados também ao crescente número de jovens

consumidores de bebidas alcoólicas.

A mesma portaria determina que a redução de danos sociais e a saúde em

decorrência do uso de substâncias psicoativas devem ser dirigidas a sujeitos “que não

podem, não conseguem ou não querem interromper o referido uso, tendo como objetivo

reduzir os riscos associados sem, necessariamente, intervir na oferta ou no consumo”.

Devem compreender ações de atenção integral à saúde, respeitando as necessidades do

público alvo em questão, podendo abranger ações de informação, educação,

aconselhamento, assistência social, assistência à saúde e disponibilização de materiais que

promovam a prevenção do HIV/AIDS e Hepatites (Portaria n.º 1.028, 2005).

As ações relacionadas à informação, educação e aconselhamento devem priorizar,

dentre outros aspectos, informações a respeito dos possíveis riscos e danos do consumo de

substâncias capazes de causar dependência. Informações sobre os riscos relacionados ao

compartilhamento de utensílios utilizados para consumo, como seringas, incentivando a

cessação desse ato. Transmitir conhecimentos relacionados a práticas de sexo seguro, bem
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como de doenças infecciosas, orientação quanto aos serviços disponíveis de saúde e

assistência social. As informações devem ser acompanhadas pela distribuição de insumos

que possam minimizar os riscos citados, promovendo, dessa forma, comportamentos mais

seguros de consumos de drogas (Portaria n.º 1.028, 2005).

Os serviços de assistência social e saúde devem oferecer assistência integral ao

usuário ou dependente de drogas, como o tratamento à dependência, a imunização,

diagnóstico e o tratamento de doenças infecciosas, e orientação quanto aos seus direitos.

Estabelece que as ações devem estar ligadas também ao consumo de bebidas alcoólicas,

dados os problemas relacionados ao consumo dessa droga. As ações devem ser

desenvolvidas em todos os espaços onde haja consumo ou interesse do público que faz uso,

além de espaços onde haja restrição de liberdade, como penitenciárias, estabelecimentos

educacionais de internação de adolescentes, hospitais psiquiátricos, abrigos e centros de

tratamento de dependência química. As práticas devem ser pautadas nos direitos humanos

e deve-se sempre preservar a identidade e a liberdade de decisão do assistido (Portaria n.º

1.028, 2005).

Nas práticas de redução de danos os objetivos podem ser parciais, ou seja, não é

tudo ou nada, como no caso de se aceitar a abstinência ou não. Os objetivos e as

alternativas são construídas com a participação ativa da população que será beneficiada

(Polo-Araújo & Moreira, 2008). Assim, pequenas mudanças são consideradas conquistas,

como a criação de vínculo do usuário com os agentes redutores de danos, a aceitação dos

kits que são oferecidos, um exame que é realizado, uma medicação tomada. Conforme

Alves (2009), esse tipo de tratamento é considerado de baixa exigência por não exigir do

usuário a abstinência como pré-requisito para o tratamento, mas isso não significa que as

estratégias de redução de danos sejam contrárias à abstinência como resultado ideal do

tratamento. Além disso, tem como objetivo desenvolver estratégias capazes de reduzir os

danos à saúde e danos sociais relacionadas ao uso de drogas, mesmo que isso não provoque

a imediata redução do consumo. Há inúmeras possibilidades de intervenções, as quais vão

depender também do contexto sócio-político e sanitário do país que adota as políticas.

Considera-se importante também salientar o que é um dano e quais danos podem

ser reduzidos. Conforme o dicionário da Academia Brasileira de Letras, o termo “dano”

significa “mal causado a pessoas ou coisas” (p.390), trata-se de uma explicação simples e

sucinta, mas que remete a diversas palavras sinônimas como estrago, destruição,
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inutilização, perda, desgraça, agravo, entre outras, palavras que de um modo geral remetem

à ocasião de um prejuízo. Neste sentido, o termo é muito utilizado na área do direito,

aparecendo na própria Constituição Federal Brasileira, em que algumas formas de danos

são apontadas, como os danos morais, materiais e a imagem pessoal, tais aspectos são

assegurados pela lei, podendo gerar processos judiciais e indenização caso sejam violados.

No sentido da toxicomania, diversos danos são associados ao uso de drogas. Pereira

(2007), destaca alguns conjuntos principais de danos que podem surgir a partir do uso de

drogas. Conforme a autora, há os danos de natureza biológica que remetem a prejuízos à

saúde do indivíduo, podendo ser de diversos tipos dependendo da substância e da forma

como ela é utilizada. Quando a droga é injetada através de agulhas, os riscos de infecções

com doenças sérias aumentam, podendo gerar infecções com o vírus HIV, hepatites, sífilis.

Os riscos advêm do compartilhamento de agulhas e do contato com o sangue infectado.

Além disso, é comum o uso de materiais contaminados, como água, canudos e cachimbos,

que podem provocar endocardites, abcessos, trombose de veias, transmissão de hepatites

virais, erupções e úlceras na fossa nasal devido à aspiração de cocaína, risco de

queimaduras devido às altas temperaturas dos cachimbos para o fumo de crack Além disso,

corre-se o risco de se contrair doenças sexualmente transmissíveis pela prática sexual sem

proteção.

Existem os danos de natureza social que referem-se ao afastamento e exclusão da

família, da escola, trabalho e comunidade. Muitas vezes um indivíduo é criminalizado e

sofre grande preconceito pelo uso, recebendo estigmas como “maconheiro”, “drogado”,

“viciado”, “cheirador”. Além disso, o sujeito comumente sofre violência física ou

psicológica. A autora cita também os danos de natureza econômica, que podem ocorrer

pela perda de seus bens materiais e a incapacidade de prover a própria subsistência e a de

sua família. Outro agravo é a aquisição de dívidas grandes com os traficantes gerando

prejuízos financeiros para a família e até mesmo a perda de vidas (Pereira, 2007).

Antonio Nery Filho, médico psiquiatra e professor da UFBA, um dos precursores

dos projetos e estudos sobre a toxicomania no país, em entrevista a MacRae, Tavares e

Rêgo (2009) afirma que a redução de danos respeita a liberdade e a autonomia das pessoas

e que é uma estratégia que se desenvolve mais em função das circunstâncias humanas de

uso do que em função da substância. A redução de danos deve ser pensada em todas as

circunstâncias em que a vida possa ser colocada em risco. O psiquiatra aponta que:
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Devemos fazer redução de danos, por exemplo, junto aos
adolescentes que bebem e dirigem. Isso é a redução de riscos e
danos. A criação de dispositivos que protejam esses
adolescentes da morte no trânsito, mortes idiotas, burras.
Precisamos fazer redução de danos para o uso de ecstasy em
festas, com pessoas que não são toxicômanas, mas que se
desidratam, que ficam surdas, que podem desenvolver uma
hipertensão maligna, por causa da desidratação, da excitação,
do cansaço, do calor, numa região como Salvador ou em
outras regiões de temperaturas elevadas. Então, acho que a
redução de danos tem de ser uma estratégia permanente de
proteção da vida (MacRae, Tavares & Rêgo, 2009, p.301).

Sendo assim, as estratégias de redução de danos se configuram como mais uma

alternativa de cuidado à saúde do usuário de drogas, em que se valoriza sua singularidade e

sua participação ativa em seu próprio tratamento. O contato com os redutores de danos

torna-se, em muitos momentos, espaço de possibilidade de fala e de recuperação de

histórias pessoais, um espaço de possível ressignificação.

No entanto, em abril de 2019, foi aprovada uma nova Política Nacional Sobre

Drogas no Brasil, pelo novo governo do presidente Bolsonaro, a qual retira a redução de

danos como estratégia de cuidado dos usuários de drogas. Vários pontos merecem ser

destacados na nova política, pois apresentam uma nova direção de atenção ao problema das

drogas. Um primeiro ponto é a defesa da abstinência como objetivo da política, enfatizando

que as formas de prevenção, tratamento e demais ações do governo devem ter como

objetivo levar à abstinência e manter as pessoas nesse estado. Endureceram-se as

perspectivas da legalização das drogas, inclusive da Cannabis mesmo que para fins

medicinais. Inclui-se em seu texto o termo “uso de drogas” e não apenas o “uso indevido”,

como era mais utilizado na política anterior, evidenciando ainda mais o ideal de

abstinência.

Ao longo do texto aparecem diversas vezes a busca por redução da demanda e da

oferta de drogas; contudo, a redução de danos é praticamente retirada, aparecendo apenas

de relance em alguns poucos tópicos. No artigo 3.17 apresenta: “Reduzir as consequências

negativas sociais, econômicas e de saúde, individuais e coletivas, decorrentes do uso, do

uso indevido e da dependência de drogas lícitas e ilícitas”, remetendo à redução de danos.

No entanto, no artigo seguinte coloca que promover a abstinência é uma das formas de se

reduzir os problemas sociais, econômicos e de saúde, mudando completamente a

perspectiva da redução de danos. Fica bastante evidente o incentivo ao atendimento dos

usuários de drogas em Comunidades Terapêuticas, com estímulos e apoio a essas entidades,
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com apoio financeiro, o aprimoramento, o desenvolvimento e a estruturação física e

funcional desses locais, bem como o incentivo de capacitação de seus trabalhadores. Além

disso, a política trata também de uma aproximação com os grupos de mútua ajuda,

estimulando seu funcionamento.

Essas mudanças apresentam um retrocesso nas políticas públicas sobre drogas, pois

buscam um ideal inalcançável de abstinência, além de excluir da política diversas pessoas

que não querem se submeter aos tratamentos de internação. Além disso, vemos uma

transposição dos recursos para a saúde pública, voltados para os Caps, irem para as

Comunidades Terapêuticas, o que provavelmente gerará ainda mais precariedade nos

tratamentos oferecidos, desconsiderando-se sua importância, por estar próximo aos sujeitos,

perto de suas moradias e de fácil acesso aos mesmos.
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4 - A TOXICOMANIA E A TEORIA PSICANALÍTICA

Aquilo a que chamamos ‘felicidade’, no sentido mais estrito, vem
da satisfação repentina de necessidades altamente represadas, e
por sua natureza é possível apenas como fenômeno episódico
(Freud, 1930, p.30).

Pois todo sofrimento é apenas sensação, existe somente na
medida em que o sentimos, e nós o sentimos em virtude de certos
arranjos do nosso organismo (Freud, 1930, p.32).

Após as discussões iniciais acerca das drogas, neste capítulo iremos abordar como

elas afetam especificamente o sujeito e como podem desempenhar funções diversas para

cada um, situando a toxicomania no âmbito da teoria psicanalítica. Trataremos da

importância do diagnóstico para a psicanálise, diferenciando-o da perspectiva psiquiátrica,

bem como da diferenciação entre fenômeno e estrutura. Em seguida, buscaremos em Freud,

por meio das inúmeras referências às manifestações sintomáticas e sua rica teoria a respeito

do psiquismo, desenvolver o conceito de sintoma, de compulsão à repetição e libido, pois

acreditamos que com tais conceitos podemos extrair importantes considerações em relação

à toxicomania. Traremos também breves considerações sobre os apontamentos

relacionados ao consumo de substâncias inebriantes no texto O Mal-estar na civilização

(1930), enquanto um importante paliativo diante das dificuldades impostas pela civilização.

Pensar a toxicomania no âmbito da teoria psicanalítica envolve pensá-la

primeiramente enquanto fenômeno da ordem da cultura, pois o consumo de substâncias

psicoativas pode ter sentidos diferentes dependendo do contexto no qual esse uso está

inserido, sendo também o efeito do mal-estar na cultura (Bastos & Ferreira, 2012). A

toxicomania se revela, portanto, por meio da relação que o sujeito estabelece com a droga,

com seu desejo e seu gozo e ao mesmo tempo reflete um contexto cultural.

A toxicomania evidencia uma forma desregrada de uso da droga pelo sujeito e a

forma como a substância é inserida em sua economia libidinal. Conforme Vianna (2011),

diante do mal-estar na civilização, aquele que é toxicômano deixa de ser consumidor e se

torna consumido pela droga, fugindo de qualquer possibilidade de elaboração psíquica. O

que o toxicômano se queixa não é de um sintoma que emerge do desejo inconsciente, mas
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de sua subordinação a um objeto. “A droga se apresenta em seu discurso como um artifício

que mascara o sintoma, impedindo que o mesmo seja transformado em enigma” (p.101). O

que marca a diferença entre o uso de drogas e a toxicomania é a posição central que a

droga ocupa na vida do sujeito que dela faz uso.

O que se verifica é que as drogas possuem diversas funções: um alívio diante do

mal-estar na cultura, uma possibilidade para se fazer laço social, de ser admitido em algum

grupo, um meio de se sustentar com o comércio ilegal. Pode ainda apresentar um atributo

fálico, com o qual aproxima-se do sexo oposto, de acordo com a fala de um rapaz

apresentada por Ferreira e Bastos (2012, p.15): “Eu boto o pó pra elas, e elas ficam tudo ali,

qui nem galinha ciscando o milho. A mulherada gosta disso, entendeu?... Sou eu que tenho.

Elas ficam tudo ali atrás do papai aqui. Entendeu?”.

Na toxicomania o sujeito mantém uma relação de exclusividade com a droga,

podendo considerá-la sua única fonte de prazer. Sendo assim, é fácil observar sujeitos que

deixam de lado todas as suas atividades diárias, como o trabalho, as relações familiares, os

estudos, atividades de lazer, as relações sexuais, tudo isso em função da droga. Nenhum

prazer que se possa obter com tais atividades é capaz de se aproximar ao que o sujeito

alcança com as substâncias químicas, pois o prazer com as drogas se mostra a ele

inesgotável e o qual se busca a todo custo, mesmo que esse custo traga sofrimento (Pereira,

2013).

Pelo nome de toxicômano, dependente químico ou viciado, os sujeitos que fazem

uso se identificam, e a partir dessa identificação buscam serviços especializados atrás de

ajuda para seu problema, tomando para si todo um imaginário que envolve o uso de drogas.

Esse imaginário que recobre o uso surge constantemente como uma justificativa para não

se responsabilizar pelos próprios atos, pois se consideram portadores de uma doença. Além

disso, o uso pode encobrir a estrutura do sujeito e o próprio sintoma, no caso de uma

neurose. No entanto, tais identificações têm sua importância, porque é o que possibilita a

procura por um tratamento (Ferreira & Bastos, 2012).

Na busca por ajuda o sujeito poderá se deparar com diversas formas de tratamento,

como ser submetido a classificações psiquiátricas, a internações em clínicas para

tratamento de dependentes químicos, ou poderá ser atendimento com uma perspectiva

voltada para a redução de danos. E ainda no serviço público ou em consultórios

particulares, poderá ter um encontro com um psicanalista, que o receberá com uma escuta
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própria e que não recuará frente as suas questões. Sendo assim, como se dá o trabalho de

um psicanalista com um sujeito toxicômano? Para responder a essa pergunta discutiremos

alguns aspectos relacionados ao diagnóstico em psicanálise.

4.1 - O diagnóstico em psicanálise e as estruturas clínicas

Quanto à psicanálise, sabemos que ela também é herdeira da clínica psiquiátrica e

que sua classificação diagnóstica em neurose, perversão e psicose, tão fundamental para a

prática clínica, também corresponde às categorias psiquiátricas neuroses, perversões e

psicoses funcionais. Contudo, as duas clínicas divergem em diversos aspectos, conforme

Barreto e Iannini (2017). Sendo assim, serão discutidos alguns pontos da história da

psiquiatria e, portanto, da loucura, e a entrada em cena da psicanálise no tratamento da

histeria.

Freud era médico, neurologista, nascido na Áustria, no século XIX. Interessado

pelas questões psíquicas, estudou por um período em Paris com Charcot, médico e

neurologista francês e de grande renome na época, cujo principal trabalho relacionava-se

ao estudo e tratamento das histerias, recorrendo ao método hipnótico para isso. Até aquele

momento havia uma trajetória de concepções acerca da loucura e a busca pela formalização

da psiquiatria.

Conforme Laia e Aguiar (2017), ao longo da história, vemos a loucura se tornando

objeto do conhecimento médico, sendo organizada e classificada e por fim medicalizada.

Nesse caminho, o dizer do louco é desqualificado, sendo classificado como um erro do

cérebro ou da razão. Por muito tempo, prostitutas, homossexuais, praticantes de magia,

alquimistas, suicidas, profanadores do sagrado, libertinos e os histéricos foram

enclausurados por sua desrazão.

Na Idade Média e no Renascimento, o insensato não era ainda tido como louco, não

era tratado como um doente mental, não havia prisão ou hospital para encarcerá-lo. Eles

viviam livres, andando pelos campos e cidades e eventualmente eram expulsos delas. A

loucura comportava uma experiência enigmática e secreta para os outros. Comportava um

saber enigmático e, ao mesmo tempo, trágico, porém considerado positivo, como se
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revelasse um saber sobre as verdades secretas do mundo. Entre os séculos XVI e XVII, a

loucura vai sendo transportada para o saber racional, centrado na verdade da moral. No

entanto, ainda não havia sido formulado um saber supostamente científico e médico acerca

da loucura, sendo considerado louco aquele que transgredisse as leis da moralidade e da

razão. Todavia, tem-se início a época dos enclausuramentos em entidades assistenciais, que

se situavam entre a polícia e a justiça. “O que dá coerência à prática de enclausuramento é

uma ‘percepção’ que toma a razão como critério para distinguir, isolar e excluir uma

população heterogênea, composta pelas variadas figuras da desrazão” (Laia & Aguiar,

2017, p.17).

A partir da segunda metade do século XVIII, com o capitalismo emergente e a

necessidade de mão de obra trabalhadora, o estatuto da loucura começa a ganhar contornos

de autonomia e individualidade diante da desrazão, resultando na manutenção de locais

exclusivos para sua reclusão. Surgem assim os manicômios e a psiquiatria, tendo como

missão construir um corpo de saber científico a respeito da loucura. A partir da visão de

doença mental, o louco será cada vez mais submetido ao saber da psiquiatria e da

psicologia, que passarão a interpretar o que ele fez ou quis dizer, o sujeito perde a

autonomia sobre seu próprio dizer (Laia & Aguiar, 2017).

A psiquiatria sofrerá novas transformações em seu modo de funcionamento a partir

da segunda metade do século XX, com as reformulações impostas pelo capitalismo e as

modificações da sociedade. Ela passa a abarcar não somente a doença mental, tal como a

esquizofrenia, mas os desempenhos cotidianos dos indivíduos. A articulação entre o

discurso da ciência e do capitalismo inseriram a avaliação estatística generalizada e as

intervenções biológicas, a partir da introdução dos psicofármacos. Assim, os

enclausuramentos foram substituídos pelas medicações, cuja eficácia não depende do

médico. Além disso, a psiquiatria submete-se ao campo das estatísticas, no qual mais

pessoas se encaixam a limiares de risco cada vez mais baixos (Laia & Aguiar, 2017).

As doenças passam a ser classificadas e organizadas, consolidando com a

publicação pela Associação Psiquiátrica Americana do Manual Diagnóstico e Estatístico de

Transtornos Mentais - DSM, em 1952. De acordo com Barreto e Iannini (2017, p.45), o

surgimento dessa classificação estatística e a expansão dos psicofármacos não é casual,

pois,
Os diagnósticos são simplificados, e os sintomas, explicitados
como alvos, numa perspectiva sintonizada com as pesquisas e
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apropriada para o emprego clínico de tais medicamentos. A cada
diagnóstico se busca fazer corresponder um tratamento específico:
eis o princípio básico dos algoritmos terapêuticos. Passou a existir
hegemonia ampla do método estatístico, em função do qual os
dados são tratados sob o manto da generalização.

O DSM ampliou o número de transtornos mentais, apresentando-os numa

sequência que vai desde a infância até as últimas etapas da vida, existindo transtornos

mentais específicos para cada fase. Desse modo, não somente a loucura, mas também a

neurose passou a ser submetida a essa objetivação e os sintomas se tornaram expressão de

um déficit biológico ou neuroquímico, tornando a avaliação diagnóstica um checklist de

sintomas, a fim de preencher os critérios estabelecidos (Laia & Aguiar, 2017).

Contudo, desde os primórdios da psicanálise, Freud havia percebido a dificuldade

de reduzir o sujeito em categorias que o englobam e a necessidade de recolocar a

subjetividade no campo psicológico, pela escuta do que o paciente tem a dizer. Nesse

sentido, Barreto e Iannini (2017, p. 47) apontam que:

uma classificação diagnóstica deve ser suficientemente precisa e
bem fundamentada para permitir uma estratégia de condução do
tratamento, mas suficientemente aberta para pensar a maneira que
cada sujeito encontra de ser inagrupável, isto é, de permanecer
dessemelhante dos demais membros de sua própria classe. Toda
verdadeira clínica nunca é mera técnica, é também uma aposta
ética e política. E por esse conjunto de razões que, no atual
momento, precisamos não de mais classes diagnósticas, mas de
menos.

Para a psicanálise, a questão diagnóstica é fundamental, pois todo tratamento

psicanalítico deve passar por essa investigação, exigindo atenção por parte dos

profissionais. De acordo com Dor (1991), desde o início de sua obra, Freud indicava a

importância de se estabelecer um diagnóstico para decidir quanto à direção da cura, no

entanto, a confirmação do mesmo se dará após um certo tempo de tratamento.

No texto, O início do tratamento, de 1913, Freud diz que as regras para o

tratamento analítico são limitadas apenas ao que concerne ao seu início e ao seu fim, tal

como o jogo de xadrez que permite descrições minuciosas apenas para esses dois

momentos, pois o meio permite uma infinidade de estratégias e jogadas que ficariam

difíceis de serem enumeradas. Dessa forma, ao longo do texto o autor reúne algumas

recomendações acerca desse momento da análise. Uma delas é a importância das chamadas

sessões de ensaio, nas quais se aceita o paciente provisoriamente por um período, onde se
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faz uma “sondagem, para conhecer o caso e decidir se é apropriado para análise” (p.165).

Deve-se seguir as mesmas regras da análise, deixando, no entanto, que o paciente fale mais,

interrompendo-o apenas para maiores esclarecimentos sobre a constituição de sua narrativa.

Esse período tem como motivação a realização de um diagnóstico, reduzindo as

possibilidades de dúvida a seu respeito, pois para Freud, no caso de uma psicose, seriam

reduzidas as chances de sucesso do tratamento, o que comprometeria não somente a

imagem do médico, mas também da psicanálise. Entretanto, com os avanços teóricos, sabe-

se que um analista não deve recuar diante desses casos.

Para a elaboração desse diagnóstico o analista dispõe apenas de sua escuta, visto

que é essencialmente verbal o material fornecido a ele para a investigação, se sustentando a

partir do discurso do paciente e da atenção flutuante do analista. Existindo, dessa forma,

diferenças entre o diagnóstico psicanalítico e o diagnóstico médico. Um diagnóstico

médico é pautado em um sistema de investigação multivariado, destinado a recolher os

fatos por meio de entrevistas, exames ao paciente, exames técnicos, biológicos e com ajuda

de instrumentos. A partir dos dados coletados, formula-se um diagnóstico baseado em uma

referência etiológica e será proposto um prognóstico, localizado num quadro nosográfico

(Dor, 1991).

Como consequência desse diagnóstico baseado em evidências, comumente o sujeito

que consome drogas é diagnosticado como um dependente químico e assim encaminhado

para tratamentos destinados a essa categoria nosográfica. Tais formas de tratamento têm,

em sua grande maioria, procedimentos pré-estabelecidos, sem que se leve em conta a sua

subjetividade e impõe a abstinência como cura.

A partir do esclarecimento da diferença entre os diagnósticos, é necessário

compreendermos como eles ocorrem em psicanálise. De um modo geral, os diagnósticos

são realizados a partir da especificidade dos sintomas. Contudo, na prática psicanalítica

não é bem assim que é realizado. Isso se dá devido a particularidades dos processos

psíquicos, cuja causalidade procede por outras vias, ela não é objeto de leis como no

sentido que toma nas ciências exatas. Sendo assim, não há inferências estáveis entre os

efeitos sintomáticos e as causas psíquicas na determinação diagnóstica. Todavia, isto não

quer dizer que a sua determinação não tenha que se pautar em exigências de rigor e tenha

uma lógica formal (Dor, 1991).



60
O diagnóstico se dá a partir da concepção de estruturas, que supõem uma cadeia de

procedimentos intrapsíquicos e intersubjetivos, relacionados à dinâmica do inconsciente e

cuja relação com os sintomas apresentados não é direta e imediata. É pelo dizer que se

manifestam os indícios do funcionamento da estrutura e da dinâmica do desejo. São as

trajetórias semelhantes dessas dinâmicas, os chamados traços estruturais, que permitem o

estabelecimento do diagnóstico das estruturas, que formam-se em função dos amores

edipianos (Dor, 1991).
Esses amores edipianos nada mais são que o desenvolvimento,
com estardalhaço, da relação que o sujeito trava com a função
fálica, ou seja, com a função paterna. Se esta relação é o vetor de
ordem - no sentido de organização -, é, igualmente, portador da
desordem, pois a estrutura psíquica apresenta a particularidade
essencial de ser determinada uma vez por todas (Dor, 1991, p.24).

A formulação das estruturas se dá com a constituição da realidade que, para a

psicanálise, ocorre a partir da resposta que o sujeito dá ao se deparar com a castração.

Portanto, a realidade psíquica é sexual, diz respeito à maneira como o sujeito se posiciona

na partilha dos sexos. Assim, se dá por três modos de negação da castração. Na neurose, a

representação da castração é recalcada, porém é conservada no inconsciente, retornando no

sintoma e tendo a fantasia como tela da realidade. Na perversão ocorre a negação da

castração, conservando-a no fetiche. Na psicose ocorre a foraclusão da castração, ou seja,

ela é arrasada, não se conserva, retornando pela criação de uma nova realidade,

manifestando-se pela alucinação (Ferreira & Bastos, 2012).

No que toca a discussão a respeito da toxicomania, é possível pensá-la como um

fenômeno presente nas três estruturas clínicas, e que em cada uma delas seria uma forma

que o sujeito encontra para lidar com os danos advindos de sua própria castração,

auxiliando-o a lidar com sua falta constituinte. Assim, investigaremos inicialmente a

toxicomania a partir da neurose, estudando-a pela via do sintoma. Conforme Alberti, Inem

e Rangel (2003), “é o conceito de sintoma que melhor convém ao trabalho psicanalítico

que se sustenta no caso a caso. Os sintomas falam, podendo revelar uma verdade singular e

fundamental para cada sujeito. Sintoma e verdade se articulam: o sintoma veicula uma

verdade, colocando em evidência um saber sobre o recalcado” (p.13). Além disso,

trabalharemos os conceitos de compulsão à repetição e de libido.
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4.2 - A constituição do sintoma no início dos escritos psicanalíticos

Para investigarmos a toxicomania pela via da neurose, optamos por retomar

inicialmente a trajetória de Freud no desenvolvimento de sua teoria, para isso veremos o

início do tratamento com as histéricas e as primeiras formulações acerca da constituição

dos sintomas. Freud, interessou-se pela histeria após passar um tempo estudando em Paris

com o médico Charcot em 1885. Após esse período em Paris e algumas semanas em

Berlim aprendendo sobre enfermidades em crianças, retornou a Viena, onde se casou com

sua noiva Marta Bernays e estabeleceu-se como médico, passando a realizar tratamento de

doentes nervosos. Inicialmente, utilizava como método de tratamento apenas a

eletroterapia e a hipnose, sendo que dos dois métodos, o primeiro poucos resultados gerava,

o que o levou a abandoná-lo pouco tempo depois. A sugestão hipnótica produzia resultados

melhores e uma boa reputação de fazer milagres. Aos poucos deparou-se com as falhas do

método, relacionadas com a dificuldade de hipnotizar os doentes, pois nem todos entravam

em hipnose profunda como era desejável para alcançar os resultados esperados (Freud,

1925/2011).

A partir de sua experiência e de sua amizade com o médico Josef Breuer, passou a

utilizar, juntamente com a sugestão hipnótica, a prática de interrogar o paciente a respeito

de sua própria doença. Para os dois médicos, o sujeito dificilmente sabia algo fora da

hipnose. Com essa nova técnica, não apenas utilizava da sugestão para alcançar a cura do

paciente, mas também aprendia algo sobre a origem dos fenômenos histéricos. A partir

dessa forma de tratamento, Freud desenvolveu novos conhecimentos a respeito da histeria,

que são apresentados aos poucos em sua obra “Estudos sobre a histeria”, escrita em

parceria com Josef Breuer e em outros textos escritos na mesma época (Freud, 1925/2011).

Regularmente, os ensinamentos de Freud sobre os sintomas são divididos em

alguns períodos dentro de sua obra de acordo com a evolução da teoria. A primeira parte

refere-se a um período dos textos pré-psicanalíticos (antes de 1900), a segunda em que

Freud estabelece sua primeira tópica do funcionamento mental em que o aparelho psíquico

passa a ser constituído em Inconsciente, Consciente e Pré-Consciente (entre 1900 a 1920) e

por fim com o desenvolvimento da segunda tópica, em que a composição do aparelho

psíquico é formado pelas instâncias Id, Eu e Supereu (1920 e seguintes), com postulação
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de conceitos importantes como a compulsão à repetição e a pulsão de morte. Desse modo,

serão abordados alguns pontos desenvolvidos por Freud nesses períodos.

A primeira passagem de Freud no estudo dos mecanismos psíquicos percorrem o

período entre os anos de 1893 a 1896, os quais serão apresentados brevemente, devido à

sua importância ao embasar sua teoria subsequente.

Em 1893, Freud e Breuer publicaram o texto Sobre o mecanismo psíquico dos

fenômenos histéricos, presente na obra Estudos sobre a histeria (1895/2016), em que

investigam a origem dos sintomas histéricos vivenciados por seus pacientes. Em suas

investigações buscavam o que teria despertado esses sintomas pela primeira vez na vida do

sujeito e encontrar a conexão entre as lembranças e os sintomas apresentados no presente.

Devido a grande dificuldade de ter acesso a essas lembranças, utilizavam da hipnose como

meio de alcançar esse objetivo, tal método de trabalho ficou conhecido como método

catártico. Esse método propiciou aos médicos, em muitos casos, bons resultados. Eles

constataram como é determinante para a histeria a ocorrência de um evento traumático, e

como esse evento é repetido, como uma alucinação em cada ataque histérico, ficando

bastante evidente a conexão entre o evento traumático e o fenômeno histérico. Os autores

citam diversos casos que exemplificam tal ligação:

Uma criança gravemente enferma adormece por fim; a mãe
concentra toda sua força de vontade em se manter quieta e não
despertá-la. Devido precisamente a essa intenção, ela produz
(‘contravontade histérica’!) um ruído estalante com a língua. Este
se repete mais tarde, numa ocasião em que também quer se manter
absolutamente quieta, e disso nasce um tique, que, na forma de
estalido da língua, acompanha-a por muitos anos, sempre que fica
agitada (Freud & Breuer, 1893/2016, p.21)

Os diferentes sintomas são ligados ao trauma ocasionador da histeria, ficando em

sua maioria evidente essa relação. Em outros casos, essa relação pode não ser tão clara

como no caso relatado. A relação pode ser simbólica entre o motivo precipitador e o

fenômeno histérico. O fato é que as vivências traumáticas são carregadas de afetos

negativos, como pavor, vergonha e dor psíquica. Muitas vezes na histeria não ocorre

apenas um grande trauma, mas essa é resultado do acúmulo de vários traumas pequenos

que compõe a história de sofrimento. Tais traumas retornam constantemente à vida

psíquica do sujeito em forma de sofrimento, o que leva Freud e Breuer a afirmarem que: “o

histérico sofre sobretudo de reminiscências” (1893/2016, p.25).
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Os autores (1893/2016) se perguntam porque essas vivências traumáticas ocorridas

há tempos passados não sucumbem ao esquecimento definitivo como ocorre com outras

lembranças. Para eles, isso se deve ao afeto relacionado às vivências e como eles foram

descarregados ou não, por exemplo, através do choro ou da vingança. Uma forma apontada

por Freud e Breuer de descarregar (ab-reação) o afeto é através da fala, através da queixa e

da confissão de um segredo que o atormenta; quando não ocorre uma reação, o afeto pode

permanecer ligado à lembrança. Há também situações em que essa reação não é possível,

seja porque não há como reagir pela situação social, ou porque se tratava de coisas que o

paciente gostaria de esquecer e por isso as recalcou. “Pode-se dizer, portanto, que as ideias

que se tornaram patogênicas conservam-se tão frescas e vigorosamente afetivas porque o

desgaste normal pela ab-reação e pela reprodução em estados de desimpedida associação

lhes é negado” (Freud & Breuer, 1893/2016, p.30).

O método catártico exposto pelos autores tem seus efeitos devido à capacidade

dada ao sujeito de ab-reagir o afeto, ou seja, de escoá-lo pela fala, de modo a produzir

novas associações; além disso permite a remoção por sugestão do médico durante a

hipnose (Freud & Breuer, 1893/2016). Assim, vemos a formação dos sintomas a partir da

retenção do afeto que não pôde ser escoado, tornando-se traumático para o sujeito e como

forma de tratamento a tentativa de desvendar a origem psíquica de cada sintoma pelo

método catártico.

Um caso de histeria que despertou grande interesse em Freud e que ganhou grande

repercussão em sua obra e na formação inicial dos conceitos psicanalíticos foi o caso da

Srta. Anna O. A paciente foi atendida por Josef Breuer em 1880, quando tinha apenas 21

anos na época do aparecimento de sua doença. Breuer relata que ela tinha uma inteligência

notável, com grande capacidade de apreender as coisas e de fantasiar, tinha convicção em

suas vontades e somente renunciava a sua opinião mediante argumentos ou por amor aos

outros. Era também muito bondosa e interessava-se em prestar assistência aos mais pobres

e doentes. Breuer não percebe nela a presença do elemento sexual desenvolvido, dizendo

que ela nunca havia tido um amor e que isso não aparecera até então. Suportava sua vida

familiar bastante monótona através dos constantes devaneios (1895/2016).

Anna O. dedicou-se a cuidar do pai enfermo por muitos meses, porém com o tempo

foi enfraquecendo e desenvolvendo diversos sintomas histéricos. Os principais sintomas

desenvolvidos pela paciente referiam-se a perturbações na visão, falta de apetite,
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estrabismo convergente, paralisias nos membros inferiores e superiores de seu corpo,

períodos de sonambulismo, alucinações de cobras, esqueletos e caveiras, incapacidade de

se comunicar através do alemão, seu idioma de origem, incapacidade de beber água, além

de acessos de agitação e alterações de ânimo. Breuer a atendia duas vezes por dia, pela

manhã e à noite. Em cada visita à paciente, o médico a hipnotizava e nesse estado ela

relatava histórias, em sua maioria tristes, mas também bonitas; contar essas histórias a

acalmava (1895/2016).

A técnica consistia em hipnotizar a paciente e aliviar todo o conteúdo acumulado

em seu pensamento por meio da fala. Anna O. chamou o método “de ‘talking cure’ (cura

pela fala) e o humorístico ‘chimney sweeping’ (limpeza de chaminé)” (p.53). Ela relatava o

fato desencadeador do sintoma durante a hipnose e esse sintoma desaparecia, o afeto era

assim descarregado; porém, durante o seu relato era comum que o sintoma aparecesse com

bastante intensidade. Certa vez, Breuer analisava com a paciente seu sintoma de não ouvir,

durante o relato tornava-se surda, o que obrigou o médico a se comunicar com ela por

escrito. A partir do tratamento e do desvendamento de a maior parte de seus sintomas,

Breuer finaliza dizendo que a paciente alcançou grande melhora, conseguindo ter uma vida

ativa após o encerramento do tratamento. O caso teve grande contribuição para o

desenvolvimento posterior da psicanálise.

Nos casos subsequentes apresentados por Freud, na obra Estudos sobre a histeria e

em outros textos da mesma época, começam a aparecer as primeiras elaborações a respeito

da participação de conflitos sexuais na etiologia dos sintomas neuróticos. Assim, em um

texto de 1894, As neuropsicoses de defesa, Freud investiga a teoria da defesa para tentar

explicar a origem das obsessões, fobias e histerias, apresentando uma teoria diferente da

formulada conjuntamente a Breuer, da divisão da consciência. Conforme Freud, os

pacientes analisados por ele que possuíam boa saúde mental, passaram por uma

experiência em que seu eu confrontou-se com uma situação que suscitou sentimentos tão

aflitivos a ponto de desejar esquecê-los, devido à contradição entre o sentimento e as

concepções do seu eu. Cita que nas mulheres esse evento normalmente é de ordem sexual e

que é comum elas se lembrarem das tentativas de expulsar tal ideia de seus pensamentos.

No entanto, tal esquecimento nem sempre é bem sucedido, suscitando os sintomas

histéricos, obsessivos, fóbicos, ou alucinatórios.
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O esforço de afastar as representações incompatíveis não pode ser realizado por

completo, elas não podem ser eliminadas de uma vez por todas, o traço mnêmico

permanece na consciência, mas o eu pode enfraquecer essa representação, retirando-lhe a

soma de excitação. No entanto, tal excitação será empregada de outra forma. Na histeria

será transformada em algo somático, para o qual deu o nome de “conversão”. Desse modo,

a divisão da consciência não é o fator característico da histeria, mas sua capacidade de

conversão. Nas obsessões e fobias, Freud aponta que a representação enfraquecida pelo eu

e que persiste na consciência liga-se a outras representações que não são incompatíveis,

transformando-se em representações obsessivas e fóbicas, em representações substitutivas.

Novamente um afeto ligado à esfera sexual despertou o afeto aflitivo. Outra forma de

defesa refere-se à psicose alucinatória em que a representação é totalmente rejeitada pelo

eu e ele se comporta como se ela jamais tivesse existido, no entanto entra em uma confusão

alucinatória (Freud, 1894/1996).

Em Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa (1896/1996), Freud

acrescenta outros pontos a respeito da histeria, da obsessão e da fobia. Em relação à

etiologia da histeria, o autor procura investigar a natureza dos traumas sexuais e o período

da vida em que eles ocorrem, reafirmando a sua ocorrência como causas da histeria. Ele

acreditava que os traumas deveriam ter ocorrido antes da puberdade, na tenra infância do

sujeito, e que deveria ter acontecido uma real irritação dos órgãos genitais como um

verdadeiro ato sexual e que a sua lembrança durante a maturidade sexual agiria de modo

traumático. Tais atos teriam sido executados por pessoas próximas às crianças, como

empregadas domésticas, babás, professores, irmãos mais velhos. Experiências sexuais

posteriores à puberdade despertam os traços mnêmicos desse período em que houve o

trauma na infância.

Freud (1896/1996) aponta que na etiologia da neurose obsessiva também estão

presentes as experiências sexuais infantis traumáticas, mas que a diferença entre elas é que

na histeria as experiências ocorrem de forma passiva e na neurose obsessiva de forma ativa,

com atos de agressão e participação prazerosa. Assim, as ideias obsessivas surgiriam como

autoacusações a respeito de algum ato sexual praticado na infância com prazer e que

retornariam do material recalcado. Do mesmo modo, na psicose paranoica, os sintomas são

formados por lembranças sexuais infantis recalcadas e que retornam em determinado

momento da vida.
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Assim, para Freud, nesses primeiros escritos, os sintomas neuróticos são

produzidos por experiências sexuais reais ocorridas na mais tenra infância e que teriam

deixado traumas na vida psíquica do sujeito. Tais traumas seriam recalcados da consciência

e retornariam como formações sintomáticas. A origem sexual das neuroses é um ponto de

divergência entre Freud e seus mestres Charcot e Breuer. Porém, com a continuidade de

suas pesquisas, Freud foi percebendo a existência da sexualidade infantil e sua teoria da

sedução foi caindo por terra. Além disso, desenvolveu a nova técnica da associação livre

para alcançar seus objetivos terapêuticos, acreditando que os pacientes sabem sobre seus

sintomas mesmo na vida de vigília e que para ter acesso a eles é preciso incitá-los a falar

tudo o que lhes vier à mente.

4.3 - Do recalque à compulsão à repetição em Freud

Após essas formulações iniciais, Freud começa a desenvolver sua teoria a respeito

do aparelho psíquico, distinguindo-o em três instâncias: Consciente, Pré-consciente e

Inconsciente. Ao longo dos tratamentos empreendidos descobre que existiam dificuldades

dos pacientes em recordar as lembranças afastadas do consciente, havia uma resistência em

lembrar e a partir dessa constatação desenvolve a teoria do recalque (Freud, 1925/2011). É

em 1915, no texto O Recalque (1915/2010), que ele examinará o conceito com mais

detalhes.

O recalque existe a partir do momento em que se fez a separação da atividade

psíquica entre inconsciente e consciente, sendo que sua principal função é manter algo

afastado da consciência. Assim, uma pulsão pode ter como destino se tornar inoperante,

por sua obtenção de prazer ser inconciliável com outras exigências psíquicas. Quando isso

ocorre, pode-se dizer que ela chegou ao estado de recalque. Isso acontece quando elas

alcançam prazer em um lugar e desprazer em outro, portanto, são reprimidas as pulsões em

que o montante de desprazer é maior que o de prazer (Freud, 1915/2010).

O recalque é constituído de algumas características, a primeira delas é sua divisão

em duas fases: recalque primordial e recalque propriamente dito. O recalque primordial, a

primeira fase, nega a representante psíquica da pulsão ter acesso ao consciente, como
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consequência se produz uma fixação, em que a pulsão permanece ligada à representante e

essa representante permanece inalterada. O recalque propriamente dito, a segunda fase,

consiste no recalque dos derivados psíquicos da representante que foram reprimidos na

primeira fase, sofrendo o mesmo destino do primeiro recalque, se dá mediante o retorno do

recalcado. Mesmo com o recalque, o representante psíquico da pulsão continua existindo e

produzindo conexões, derivados, se organizando, apenas isso ocorre fora do consciente. Se

desenvolve até mais livremente no inconsciente, dando origem a inúmeras deformações

que se tornam irreconhecíveis para o sujeito. Essas deformações tornam mais fáceis seu

novo acesso ao consciente, como através dos sintomas neuróticos. A partir da técnica da

associação livre, os derivados do recalcado que chegam ao consciente podem ser

traduzidos e assim acessados pela consciência (Freud, 1915/2010).

Outras características apresentadas pelo autor a respeito do recalque é que ele é

individual e também móvel. Individual porque cada derivado do representante psíquico

pode ter um destino único, a depender da deformação que sofrera. E móvel porque está em

constante processo de recalque, não está feito uma única vez, tendo-se em vista que há uma

constante força do recalcado para retornar ao consciente (Freud, 1915/2010).

Freud (1915/2010) decompõe a representante pulsional em ideia e montante afetivo,

em que ambas podem ter destinos diferentes de recalque. Quanto à ideia, refere-se a uma

ideia ou um grupo em que são investidas energias, ou seja, libido e interesse. Em geral, seu

destino é manter-se fora da consciência. O montante afetivo diz respeito à pulsão que

achou sua expressão em afetos, ele pode ter três destinos: ser completamente suprimido,

aparecer como afeto de alguma forma, ou se transformar em angústia. Dessa maneira, o

recalque deixa resíduos, que são os sintomas e as formações substitutivas as quais surgem

em decorrência do retorno do recalcado. E em cada uma das psiconeuroses aparece de uma

determinada forma. Na histeria de angústia retorna sob a forma de uma fobia, na histeria de

conversão aparece como um sintoma somático que pode ser sensorial, motor, de excitação

ou até mesmo uma inibição, na neurose obsessiva o “afeto desaparecido volta transformado

em angústia social, angústia da consciência, recriminação desmedida, a ideia rejeitada é

trocada por um substituto por deslocamento, com frequência deslocamento para algo

menor, indiferente” (p.98).

Santiago (2017) aponta uma relação entre o uso de drogas e o mecanismo do

recalque. Segundo o autor: “... a droga suprime, ou suspende, as forças inibidoras - entre
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elas, a razão crítica - e, por isso, torna novamente acessíveis as fontes de prazer sobre as

quais pesava o recalque” (p.116). Desse modo, o uso de uma droga exerceria o papel de

economia do dispêndio psíquico para manter as forças do recalque ativas, provocaria um

alívio para essas forças.

Ao tratarmos da toxicomania, é importante falarmos a respeito dos princípios que

regem o funcionamento psíquico: princípio do prazer, princípio de realidade, pulsão de

vida e de morte. Elas nos ajudam a compreender outro conceito importante para a

entendimento de certos padrões psíquicos que insistem em se repetir: a compulsão à

repetição, que todo analista se depara em sua clínica e tem relação com o recalque.

Em Recordar, Repetir e Elaborar (1914/2010), Freud associa o que retorna do

recalcado com o conceito de repetição, e esse conceito será relacionado com a

transferência, com o trauma, com os atos e a resistência. O autor aponta que em uma

análise, o analisando não apenas recorda o que fora reprimido, mas ele o atua. O sujeito

repete a lembrança esquecida como um ato, porém sem saber o que está fazendo. Como

exemplo o autor cita o caso de uma pessoa que teve suas investigações sexuais infantis

fracassadas e que durante a vida adulta isso aparece como sonhos e pensamentos confusos,

e com a queixa de não conseguir concluir seus empreendimentos, dizendo que nada dá

certo para ele. A repetição nos indica situações vivenciadas no passado, das quais o sujeito

não se recorda por terem sido recalcadas, no entanto tais situações repetem-se com outras

manifestações, mas ao serem analisadas revelam um mesmo sentido. Repetir o ato é o

mesmo que recordá-lo. A repetição é o modo de recordar do neurótico.

A repetição se manifesta também na transferência para com o médico, em que o

sujeito repete com ele seu passado esquecido, tal como quando não se lembra de ter sido

desafiador diante de alguma autoridade, mas se comporta dessa maneira com o médico.

Entretanto, tais repetições não se restringem unicamente a essa relação, mas também a

muitas outras situações do presente. Contudo, há uma resistência em recordar os fatos

durante uma análise e quanto maior for essa resistência mais a lembrança é substituída pela

atuação (Freud, 1914/2010).

Freud (1914/2010) aponta que os fatos repetidos pelo analisando partem das fontes

do reprimido, que já foram uma vez manifestos, como suas inibições, traços patológicos de

caráter e atitudes inviáveis. Assim, o sujeito repete sob a forma de sintoma e o repete

durante o tratamento, podendo provocar até uma piora neles. Entretanto, alerta que essa
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piora é necessária e passageira, pois não se pode derrotar a doença se não houver um

enfrentamento da mesma. Desse modo, por meio da análise, a partir da ligação

transferencial e o enfrentamento das resistências, é possível que o sujeito recorde o fato

traumático e dê vazão a ele, impedindo a repetição e propiciando a elaboração, dando

solução ao que o paciente gostaria de descarregar através da ação.

É no manejo da transferência o principal meio de domar a compulsão de repetição,

nessa relação é possível deixar a compulsão acontecer livremente, deixando-se mostrar por

completo. Dessa forma, pode-se substituir uma neurose ordinária por uma neurose de

transferência, da qual poderá ser curado pelo trabalho analítico. “É preciso dar tempo ao

paciente para que ele se enfronhe na resistência agora conhecida, para que a elabore, para

que a supere, prosseguindo o trabalho apesar dela, conforme a regra fundamental da

análise” (Freud, 1914/2010, p. 207).

Em Além do Princípio do Prazer (1920/2010), Freud acrescenta outros pontos a

respeito da compulsão à repetição, relacionando-a com a pulsão de morte. Até o momento

da teoria psicanalítica, Freud falava que os processos psíquicos são regulados pelo

princípio do prazer, cujo objetivo era o abaixamento da tensão, com a evitação do

desprazer ou a geração de prazer. O desprazer é ligado a um aumento de excitação,

enquanto o prazer refere-se a sua diminuição. Acreditava-se que tal princípio dominava os

processos psíquicos. No entanto, Freud percebe que a experiência geral demonstra que nem

todos os processos mentais produzem prazer ou conduzem a ele, podendo-se dizer que há

uma tendência ao princípio do prazer, havendo diversas circunstâncias que trabalham no

seu impedimento. O primeiro deles é o princípio de realidade, que “exige e consegue o

adiamento da satisfação, a renúncia a várias possibilidades desta e a temporária aceitação

do desprazer, num longo rodeio para chegar ao prazer “ (p.165). Outra fonte de

impedimento de realização do prazer são as cisões e conflitos dentro do próprio aparelho

psíquico, como os processos de recalque, enquanto o Eu se desenvolve em organizações

mais complexas. Há processos no Eu que impedem o alcance do princípio do prazer.

Freud (1920/2010) introduz a questão da repetição relatando os sonhos que ocorrem

de forma repetitiva em pessoas que sofrem de uma neurose traumática. No sonho, o doente

retorna à situação traumática, despertando-lhe o mesmo terror como o que lhe acometera

durante a vivência do trauma. Tais sonhos se repetem e não geram prazer. Outra situação

que se repete com frequência são as brincadeiras infantis. Relata o jogo de uma criança de
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um ano e meio de idade, que tinha o hábito de jogar para longe de si os objetos que

encontrava, dizendo um forte e prolongado “o”, cujo significado foi interpretado como

“fort”, ou seja, foi embora. O menino usava também um carretel para sua brincadeira,

jogando-o para dentro do berço juntamente com a expressão “fort” e o puxando com

alegria, dizendo “da”, ou seja, está aqui. Essa brincadeira de desaparecimento e

aparecimento era realizada incansavelmente, seu prazer encontrava-se principalmente no

segundo ato. Freud a interpreta como uma conquista cultural do menino, devido a sua

renúncia pulsional ao viver a ausência da mãe sem protestar, assim sendo, compensa a si

mesmo com o desaparecimento e o reaparecimento dos objetos à sua volta. O menino

transformou a vivência em jogo numa satisfação de um impulso suprimido em sua vida, de

seu desejo de vingar-se da mãe por desaparecer, encontrando uma satisfação independente

do princípio de prazer, uma obtenção de prazer de outro tipo.

A partir desse exemplo, Freud demonstra que a compulsão à repetição traz de volta

experiências que não possibilitaram vivências prazerosas. O fracasso da vida sexual

infantil, que deixa emoções dolorosas ao sujeito são repetidas pelo neurótico na

transferência e na vida comum. Uma compulsão impele a isso.

O que a psicanálise aponta nos fenômenos de transferência dos
neuróticos é encontrado igualmente na vida de pessoas não
neuróticas. Nelas dá-se a impressão de um destino que as
persegue, de um traço demoníaco em seu viver, e a psicanálise
sempre viu tal destino como, em boa parte, preparado por elas
mesmas e determinado por influências da primeira infância. A
compulsão que aí se manifesta não é diferente da compulsão à
repetição dos neuróticos, embora essas pessoas nunca tenham
apresentado sinais de que lidaram com um conflito neurótico
produzindo sintomas. De modo que conhecemos pessoas para as
quais toda relação humana tem igual desfecho: benfeitores que,
após algum tempo, são rancorosamente abandonados por cada um
de seus protegidos, por mais diferentes que estes sejam entre si, e
que, portanto, parecem fadados a fruir toda a amargura da
ingratidão...” (p. 181-182).

No uso compulsivo de drogas, é possível perceber nos relatos dos usuários a ideia

que haveria uma influência demoníaca que sempre os impele ao uso e do qual é impossível

se libertar, dizendo ser dominados por uma força externa. Além disso, Freud relata

momentos em que o sujeito vivencia situações repetidas passivamente, situações que estão

fora de seu controle, como a história de uma mulher que se casou três vezes e todos os seus

maridos adoecerem de modo a necessitar de seus cuidados junto ao leito de morte. Esses
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exemplos, tanto da transferência quanto da vida comum, nos revelam uma compulsão à

repetição que sobrepuja o princípio do prazer, pois são situações desprazerosas. Para tratar

do além do princípio do prazer, Freud formulou sua teoria sobre a pulsão de morte,

estabelecendo um novo dualismo: pulsões de vida e pulsões de morte.

Na compulsão à repetição, o princípio do prazer não é o único a ser considerado,

pois há nela um caráter altamente impulsivo e até demoníaco. Esse caráter impulsivo

refere-se a uma pulsão, ou seja, a “um impulso, presente em todo organismo vivo, tendente

à restauração de um estado anterior, que esse ser vivo teve de abandonar por influência de

perturbadoras forças externas, uma espécie de elasticidade orgânica ou, se quiserem, a

expressão da inércia da vida orgânica” (Freud, 1920/2010, p.202). Freud então, passa

grande parte do texto falando das pulsões de diversos tipos e suas transformações na teoria,

até estabelecer o dualismo entre pulsões de vida e pulsões de morte.

Conforme Laplanche e Pontalis (2016), as pulsões de morte designam as pulsões

que buscam a completa redução das tensões e recondução do ser vivo ao estado anorgânico.

Apresentam uma tendência à autodestruição quando voltadas para seu interior e de

agressividade e destruição quando voltadas para o mundo externo. As pulsões de vida

viriam em oposição às pulsões de morte, caracterizando as pulsões sexuais e de

autoconservação. Conforme Ferreira e Bastos (2012), a pulsão de morte está no cerne da

compulsão à repetição; no entanto, as pulsões de vida e de morte não são encontradas de

forma pura, normalmente estão mescladas, até no próprio ato sexual, em que é necessária

uma pulsão de dominação em direção ao objeto sexual. Com o desenvolvimento da teoria

das pulsões de morte e de vida, não há o abandono do princípio do prazer como regente da

realidade, mas a admissão dos três princípios como reguladores do funcionamento mental.

A partir dos textos discutidos vemos que a compulsão à repetição é um aspecto

importante e presente em todo o funcionamento psíquico. Quando pensamos a toxicomania,

tal fenômeno pode ser vislumbrado com bastante clareza: a insistência do sujeito em buscar

a droga, um impulso incontrolável por ela, o retorno sempre à mesma situação e também a

presença de um aspecto autodestrutivo.

Conforme Pereira (2013), na toxicomania temos uma mistura clara entre prazer e

desprazer, de excitação e busca de alívio das tensões, está relacionado com a busca de

prazer intenso e ao mesmo tempo aproxima-se de uma destrutividade, oscilação entre

euforia e depressão. Durante o uso vive-se a euforia e após o término da intoxicação o
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desprazer, é um momento visto como bastante difícil e doloroso. Sentimentos de culpa,

medo, vergonha, angústia, necessidade de punição e até mesmo pensamentos suicidas

podem ser frequentes. A dor e o pavor também se apresentam pela falta da droga e a busca

por ela passa a ser motivada não mais pela busca do prazer, mas pelo alívio da tensão pela

sua falta. A autodestrutividade presente na toxicomania está relacionada com a pulsão de

morte, sendo que há diversos casos em que o sujeito realmente chega a morrer, seja por

uma overdose acidental, por acidentes automobilísticos ou por outros meios; além disso, há

também o desgaste físico e o cansaço. Em muitos momentos a pessoa relata prazer

simplesmente por ter conseguido a droga, tê-la em suas mãos, o instante antes do uso.

Segundo Vianna (2011), as conhecidas recaídas dos toxicômanos, ao serem

relacionadas à história do sujeito, demonstram um padrão que não se trata unicamente de

uma dependência orgânica. Trata-se também de um recurso que o sujeito encontra para

lidar com a angústia que surge diante das frustrações e exigências da cultura, cumprem a

função de regular a angústia provocada pela relação do sujeito com seu próprio desejo.

“Nesse sentido, a recaída promove uma suspensão que o liberta de seu mal-estar, ainda que

momentaneamente. E a compulsão que resulta da busca constante deste artifício faz com

que o sujeito se oculte na droga e deixe de se apropriar de outros recursos para lidar com a

angústia” (p.102).

Um caso interessante atendido em ambulatório em que se pode perceber a presença

clara da repetição3 como forma de lidar com a angústia ante situações que tocavam em suas

emoções, é de uma mulher de cerca de 30 anos que pedia ajuda para parar de usar drogas e

poder seguir sua vida, cuidando dos seus três filhos. A paciente conta que sua mãe era

alcoólatra e em razão do alcoolismo nunca conseguiu cuidar minimamente dos filhos. Ela

os abandonou ainda quando eram muito jovens e eles foram expostos desde cedo a

privações e a situações de risco devido à falta de um adulto que lhes protegesse, uma vez

que o pai também não conseguia exercer a função de protegê-los. A ausência e a falta dos

cuidados maternos e as situações de negligência que vivenciou marcaram muito sua vida,

trazendo-lhe questões de ordem emocional na idade adulta.

3 Os fragmentos clínicos apresentados no capítulo são relacionados a alguns conceitos debatidos no mesmo,
no entanto é importante ressaltar que outras discussões conceituais poderiam ser extraídas das situações
trabalhadas, dessa forma não temos como objetivo restringi-los apenas a esses conceitos ou sermos
categóricos em relação ao que foi apresentado.
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Devido ao uso intenso de crack, que em diversos momentos levava a paciente a

morar na rua, deixando seus filhos em situação de negligência, as crianças foram

recolhidas para o abrigo regional de crianças e adolescentes. Percebia-se que ela fazia

alguns movimentos em busca de retomar a guarda dos filhos, como interromper o uso e

arrumar um emprego. No entanto, percebia-se também que sempre que havia uma possível

aproximação com as crianças ou a possibilidade de levá-los para casa, vivenciava uma

recaída. A partir de sua fala e de seus atos, percebia-se uma dificuldade em lidar com a

maternidade, com a frustração, com a responsabilidade por outras vidas. Além disso,

percebia-se também que seus atos aproximavam com a própria história vivida por ela em

sua infância, quando a mãe a abandonou juntamente aos irmãos, deixando-os com o pai.

Desse modo, devido ao uso abusivo de drogas, também colocou em risco a integridade

física e emocional dos filhos e os deixou tão desamparados quanto ela mesma ficou em sua

infância. A retirada dos filhos é algo que lhe traz muito sofrimento e apesar de mensurar o

quanto é sofrido para eles também, ela não conseguia sair do ciclo de repetição e

compulsão ao uso de drogas, pois a falta de recursos da paciente para lidar com sua

angústia diante do abandono levava-a a vivenciar um uso de drogas autodestrutivo.

De acordo com Vianna (2011), o ato de se drogar aponta as toxicomanias como um

instrumento a serviço da pulsão de morte. A pulsão de morte relaciona-se com as

exigências do ideal do eu, instância responsável por aproximar o sujeito de seu eu ideal,

que promoveria a satisfação narcísica. Dessa forma, quando as exigências do ideal do eu

provocam a angústia de modo insustentável o sujeito recorre às drogas para se anestesiar.

A angústia, até certo ponto, movimenta o sujeito, porém quando ultrapassa certo limiar, o

sujeito pode esbarrar em um ponto que lhe causa impedimento e o aprisionamento à droga.

Desse modo, a autora aponta aí a presença da pulsão de morte, no seu aspecto conservador

da resistência à mudança e repetição sempre do mesmo, conduzindo o sujeito ao mesmo

lugar, resguardando-o momentaneamente da dor, porém retornando ao mesmo lugar com o

fim do efeito. “Embora a repetição no processo analítico representa um sinal de conflito

psíquico e aponte para uma forma de resistência, é ao mesmo tempo um grande

instrumento terapêutico, pois consiste em um equivalente simbólico do desejo

inconsciente” (p.104).

Nos atos toxicômanos, percebemos a presença desse mecanismo de repetição, em

que o sujeito é impelido a atuar por meio do uso, sem que se elabore nada de seu
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sofrimento. Sua busca é apenas a satisfação do princípio do prazer, aliviando a tensão pela

ausência da droga. Ele atualiza tanto na transferência quanto na vida aquilo que não pode

ser dito. Isso que foi recalcado tem como efeito a formação de um sintoma. Diante disso, a

importância do processo de elaboração, de análise, de enfrentamento das resistências.

4.4 - O sentido dos sintomas e a toxicomania

A respeito dos sintomas, Freud dedica duas conferências para dar novas

contribuições ao entendimento dos processos necessários à sua formação: O sentido dos

sintomas e Os Caminhos da formação dos sintomas, ambos de 1917. No primeiro dos dois

textos, O sentido dos sintomas (1917a/2014), Freud desenvolve a ideia de que os sintomas

possuem relação com as vivências do doente e possuem um sentido para todos aqueles que

os produzem, assim como os sonhos e os atos falhos. Tais sentidos são desconhecidos

pelos sujeitos, tal articulação somente é possível quando ele se pergunta a respeito do

próprio sintoma.

Para iniciar sua explicação a respeito do sentido dos sintomas, o autor elege a

neurose obsessiva como alvo de suas investigações. Trata-se de uma neurose que se

comporta como um assunto particular do doente, em que os sintomas aparecem no âmbito

psíquico, renunciando a manifestações físicas, diferentemente do que ocorre na histeria de

conversão. O neurótico obsessivo tem consciência do mal que lhe faz os pensamentos, mas

não consegue evitá-los, mesmo que tente deslocar sua obsessão, não consegue eliminá-la;

além disso, é possuidor de uma dúvida persistente no âmbito intelectual (Freud,

1917a/2014).

Para Freud (1917a/2014), as cenas obsessivas representam cenas vivenciadas a

longo tempo; porém, ao serem repetidas são corrigidas, tal como no sonho ocorre a

realização de um desejo. Os cerimoniais do obsessivo reproduzem os desejos sexuais,

servindo em alguns momentos como representação e em outros como defesa contra eles.

Cada vez mais percebia-se a ligação entre o sentido dos sintomas e a vida sexual dos

enfermos. E dizia que:
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Quanto mais individualizada a construção do sintoma, tanto maior
será nossa esperança de estabelecer tal relação. A tarefa que se
coloca, portanto, é a de encontrar, para uma ideia sem sentido e
uma ação despropositada, aquela situação passada em relação a
qual essa ideia se justifica e a ação revela propósito permanente
(p.361).

Em Os caminhos da formação dos sintomas (1917b/2014), Freud inicia apontando

como os sintomas são prejudiciais aos sujeitos, proporcionam desprazer e sofrimento, além

de serem inúteis e consumirem energia psíquica para combatê-los. Esses sintomas

neuróticos surgem como resultado de um conflito em torno da satisfação da libido, em que

esse conflito produziria ao mesmo tempo prazer e desprazer e encontraria conciliação por

meio do sintoma.

A libido que não encontra satisfação é retirada da realidade e busca outras formas

de se satisfazer. Assim, vai buscar satisfação em objetos que já foram deixados para trás,

fixando-se a eles, trata-se das mesmas fixações que foram reprimidas pelo Eu. Desse modo,

“as ideias às quais a libido agora transfere sua energia, sob a forma de investimento,

pertencem ao sistema do inconsciente e estão sujeitas aos processos possíveis neste, em

particular à condensação e ao deslocamento” (Freud, 1917b/2014, p.477). Estão sujeitas

aos mesmos mecanismos dos sonhos e visam a realização de desejo, desse modo a libido

encontra satisfação real nas antigas fixações, embora se torne limitada e irreconhecível.

A libido encontra como lugar das fixações as vivências e práticas sexuais da

infância, nas tendências deixadas para trás e nos objetos que foram abandonados. “O

significado dessa época infantil é duplo: por um lado, nela se mostram pela primeira vez as

orientações instintuais que a criança traz consigo em sua predisposição inata; por outro,

influências exteriores, vivências acidentais despertam e ativam nela outros instintos seus”

(p.479). Freud enfatiza a importância das vivências infantis como lugar de possíveis

fixações, pois essa é uma época em que o sujeito está em pleno desenvolvimento e isso

possibilita a maior chance de produzir efeito traumático. Dessa forma, aponta que para a

produção da neurose é necessário haver predisposições mediante a fixação da libido, bem

como vivências acidentais traumáticas. As predisposições para a fixação da libido são

formadas pela constituição sexual, mediante vivências pré-históricas e vivências infantis

(Freud, 1917b/2014).

Para Freud (1917b/2014), a formação de um sintoma se dá pela produção de um

substituto para a satisfação frustrada, em que a libido regride a tempos que passaram, a
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estágios do desenvolvimento que antecedem à organização sexual ou à escolha objetal, em

um estágio em que a libido não carecia ainda de satisfação, podendo ser até mesmo o

período de amamentação. Diante dessa regressão, o sintoma repete a modalidade infantil

de satisfação, porém deformada pela censura e carregada de sofrimento e outros elementos

que despertaram o adoecimento. A satisfação encontrada com a repetição da modalidade de

satisfação infantil é sentida como sofrimento, do qual vem a se queixar, trazendo-lhe

resistência e aversão. Os sintomas encontram satisfação fora do objeto externo, num

autoerotismo, numa modificação corporal e interna.

Sabemos que a formação dos sintomas se dá pela fixação da libido em vivências

sexuais infantis, mas tais vivências nem sempre ou em sua maioria não são verdadeiras; em

sua maioria as lembranças apresentadas na análise são uma mescla de situações existentes

e fantasiadas, elas apresentam uma realidade psíquica e sabemos que “...no mundo das

neuroses a realidade psíquica é a decisiva” (Freud, 1917b/2014, p..490). Assim, as

fantasias exercem uma grande importância na formação dos sintomas. “Desde essas

fantasias agora inconscientes, a libido vai em busca das origens delas no inconsciente, de

volta a seus próprios locais de fixação.” (Freud, 1917b/2014, p.496).

Em Inibição, Sintoma e Angústia (1926), Freud aponta mais uma vez a formação

dos sintomas enquanto um substituto de um impulso reprimido. A inibição é uma restrição

de uma função, uma limitação funcional do Eu que pode ter diversas causas. O Eu renuncia

as funções para não entrar em conflito com o Isso ou com o Supereu. O sintoma,

diferentemente da inibição não ocorre dentro do Eu ou age sobre ele. Freud aponta que o

sintoma é indício e também substituto de uma satisfação pulsional que fora reprimida pelo

Eu e, portanto, não aconteceu. Tal repressão ocorre por influência do Supereu que não

deseja que um investimento pulsional despertado pelo Isso aconteça, assim o impulso

desagradável fica fora da consciência, sendo a ideia conservada como formação

inconsciente. Graças à repressão, o estímulo pulsional não atinge o desenvolvimento

excitatório do Isso e o Eu consegue inibi-lo ou desviá-lo. O Eu efetua a repressão dando

um sinal de desprazer para o instinto, pois ele conta com o apoio do princípio do prazer

para isso, produz no seu lugar o estado afetivo da angústia (Freud, 1926/2014).

O Eu busca reprimir os impulsos advindos do Isso, mas somente quando essa

repressão falha é que se origina o sintoma. A pulsão ao ser reprimida encontra satisfação



77
em um substituto atrofiado, inibido, impossível de ser reconhecido como satisfação, o

impulso ao ser concretizado não assume mais a aparência de prazer (Freud, 1926/2014).

Freud (1926/2014) aponta também que ante um sintoma o “...Eu busque eliminar a

estranheza e o isolamento do sintoma, utilizando todas as possibilidades de vinculá-lo a si

de alguma forma e de incorporá-lo à sua organização mediante esses vínculos. Sabemos

que tal empenho já influencia o ato da formação de sintoma” (p.29). Desse modo, o

sintoma seria adaptado ao Eu e ganharia importância para ele. Diante dessa importância,

Freud fala que a doença gera benefício (secundário) no tocante à neurose. “Ela favorece o

esforço do Eu em incorporar o sintoma e aumenta a fixação deste. Quando buscamos

prestar ajuda analítica ao Eu em sua luta contra o sintoma, vemos que esses laços

conciliatórios entre Eu e sintoma atuam do lado das resistências, e não é fácil rompê-los”

(p.31).

Assim, constatamos que os sintomas geram sofrimentos ao sujeito, porém ele não

consegue eliminá-los sozinho. Os sintomas têm um sentido e uma relação com as vivências

do doente, mesmo isso não sendo claro. Da mesma maneira como os sonhos e os atos

falhos são realizações de desejo, os sintomas também cumprem essa função. Eles surgem a

partir de conflitos da vida sexual do doente, relacionados à satisfação libidinal, em que a

libido se fixa em situações vivenciadas na infância, que são em parte situações que

ocorreram e em parte situações fantasiadas. As fantasias são decisivas na vida mental do

neurótico e fundamentais na formação dos sintomas. Os sintomas geram benefícios

secundários ao sujeito e isso torna mais difícil abandoná-los.

Diante disso, nos perguntamos se a toxicomania, para o neurótico, pode ser um

sintoma no sentido de manifestação do inconsciente. Ferreira e Bastos (2012) defendem a

hipótese de que para alguns sujeitos a toxicomania seria um sintoma, uma resposta ao

retorno do recalcado, diante de situações que o sujeito se vê ante a sua própria castração.

Seria, nesse sentido, uma satisfação pulsional, uma solução de compromisso. Além disso, a

partir da entrada do conceito de pulsão de morte na teoria freudiana, não é somente a

satisfação pulsional que está presente no sintoma, mas também a satisfação com a pulsão

de morte, abrindo as portas para o gozo, na medida em que se abre mão do desejo.

Situações constantemente presentes na toxicomania. No entanto, para outros sujeitos, a

droga seria um paliativo frente a angústia, um recurso diante da ineficácia do sintoma.

Todavia, independente de ser um sintoma ou uma forma de apaziguar angústia, o sujeito
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pode ceder “... tanto de seu desejo que a única manifestação a que se tem acesso é a da

destruição” (p.129).

Desse modo, ao se pensar sobre o consumo desmedido da droga, há de se pensar a

respeito do sentido de tal consumo para o sujeito que dele faz uso e avaliar em cada caso a

posição de sintoma ou de apaziguador da angústia. Entretanto, essas posições podem se

misturar e serem difíceis de identificar, cabendo ao analista possibilitar que o sujeito

construa um saber sobre seu próprio sofrimento. É a partir da escuta atenta e da associação

livre que se realizará essa construção. Um caso interessante em que foi possível realizar

essa construção foi de um jovem de 19 anos, atendido em ambulatório, que consumia

cocaína para ter ereções e poder se relacionar com as mulheres. Sem a droga, se sentia

incapaz e evitava os contatos íntimos. Podemos perceber aí também as dificuldades no

âmbito da sexualidade, tal como sugeridos por Freud na etiologia das neuroses. A libido do

sujeito só podia ser endereçada ao objeto sexual por meio do objeto da droga.

Outro caso é de um homem atendido que relatava um consumo abusivo de álcool.

Quando bebia, o que era frequente em sua vida, perdia o controle de suas ações e sentia-se

muito mal no dia seguinte, ficava depressivo e muito fraco fisicamente. Consumia álcool

desde o início da adolescência, porém se intensificou após um acidente de moto ocorrido

em uma estrada de terra. Ele voltava de uma festa, em que havia bebido, perdeu o controle

do veículo e bateu em um barranco. Devido ao acidente, perdeu os movimentos do braço

esquerdo e permaneceu uma dor constante por todo o braço e pela mão. Tal caso é

interessante para ilustrar como o consumo de álcool exercia uma função psíquica na vida

desse sujeito. Desde pequeno sempre fora uma criança muito tímida, com dificuldade de se

relacionar com outras pessoas, de ter autonomia, tomar decisões e resolver os próprios

problemas, era dependente das irmãs e da mãe. Relacionar-se com mulheres era outro

grande desafio para ele. Com o efeito do álcool em seu organismo, conseguia vencer a

timidez e conviver com outras pessoas e ainda, após o acidente, conseguia suportar as

dores e a vergonha que sentia por ter um braço feio e não mais funcional, pois perdera toda

a musculatura por falta de exercícios. Tinha também alguns conflitos relacionados ao pai

que eram descarregados através do álcool. Porém, tais elaborações só foram possíveis a

partir da análise, pois, antes disso, aparecia somente o homem que fazia uso compulsivo de

álcool.
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Em ambos os exemplos percebemos também a intoxicação encobrindo outros

sintomas, como a dificuldade com o sexo e de fazer laço social com o outro. Para

entendermos melhor a função da droga enquanto apaziguador da angústia vejamos o que

Freud apresenta no texto O Mal-estar na civilização, de 1930.

4.5 - A droga e o mal-estar na civilização

Freud (1930/2010), em O Mal-estar na civilização, apresenta uma importante

contribuição para a compreensão do consumo de drogas. Ele escreve que a vida nos impõe

diversas dificuldades e que nos impedem de viver o princípio do prazer, são dores,

decepções, perdas. Para suportar tais sofrimentos temos as construções paliativas, dentre

elas e talvez a mais eficaz, existem as substâncias químicas que provocam mudanças no

corpo. Outros paliativos são as poderosas diversões e as gratificações substitutivas.

Quanto às substâncias inebriantes, Freud (1930/2010) aponta que “... produzem em

nós sensações imediatas de prazer, e também mudam de tal forma as condições de nossa

sensibilidade, que nos tornamos incapazes de acolher impulsos desprazerosos. Os dois

efeitos não só acontecem ao mesmo tempo, como parecem intimamente ligados” (p. 33).

Esses benefícios são altamente valorizados por um número grande de indivíduos que a eles

dedicam um importante lugar em sua economia libidinal, alcançando prazer imediato e

afastamento do mundo externo. Assim,
Sabe-se que com ajuda do ‘afasta-tristeza’ podemos nos subtrair à
pressão da realidade a qualquer momento e encontrar refúgio num
mundo próprio que tenha melhores condições de sensibilidade. É
notório que justamente essa característica dos entorpecentes
determina também o seu perigo e nocividade. Em algumas
circunstâncias eles são culpados pelo desperdício de grandes
quantidades de energia que poderiam ser usadas na melhoria da
sorte humana (Freud, 1930/2010, p. 33-34).

Desse modo, Freud fala de um lugar para as drogas na civilização, um lugar de

apaziguar o sofrimento e afastar momentaneamente a tristeza, de proporcionar ao sujeito

uma forma de lidar com o sofrimento inerente à vida humana. Conforme Soares, Medeiros

e Ribeiro (2017), a partir dessa compreensão da droga enquanto técnica de apaziguamento
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do sofrimento, Freud situava o papel ocupado pela droga na economia psíquica do sujeito,

e os prejuízos que poderiam advir a partir de tal prática.

Segundo Ribeiro (2009), também durante o texto freudiano, é possível perceber que

o autor apresenta em alguns momentos o termo “intoxicação” e em outros o termo

“intoxicação crônica”. O primeiro termo é utilizado para se referir a um modo de alcançar

felicidade e realizar o princípio do prazer e o segundo termo como uma forma de encontrar

o consolo quando não se alcança a felicidade pelo caminho da neurose. “Nessa perspectiva,

o adjetivo ‘crônico’ usado por Freud parece caracterizar uma determinada forma de

satisfação obtida a partir de uma específica utilização do tóxico e estabelecer uma distinção

em relação às demais” (Ribeiro, 2009, p.335).

A partir dessa colocação, nos vemos diante de outra questão para além da

diferenciação estrutural que fora discutida até o momento: da diferenciação entre maneiras

de intoxicar-se, aquela pertencente à ordem do uso de drogas e aquela pertencente à

toxicomania. Assim, conforme Ribeiro (2009), para a psicanálise e outros campos de saber,

há uma diferença entre as formas de consumo; nem toda forma de uso se caracteriza por

uma toxicomania, pois ela diz respeito a uma forma particular de gozo. Segundo a autora,

menos de 10% das pessoas que experimentam alguma substância psicoativa a consumirão

de uma forma que possa ser caracterizada como toxicomania. Sendo assim, é

imprescindível desenvolver ferramentas teóricas que possibilitem a diferenciação entre as

maneiras de uso de drogas, utilizando de forma mais criteriosa o termo toxicomania.

Outro ponto interessante de discussão a respeito da toxicomania pode ser extraído a

partir do texto de Freud Introdução ao Narcisismo, de 1914. Nesse texto, o autor discute

aspectos da libido, referentes ao seu destino e seus modos de investimento. Inicialmente,

reflete acerca do narcisismo, no qual a libido está voltada para o próprio corpo, de tal

forma como de um objeto sexual, atingindo plena satisfação em si mesmo, nesse sentido,

teria o significado de uma perversão. No entanto, Freud percebeu a presença do narcisismo

em outras condições, presente no desenvolvimento sexual regular de todas as pessoas. Para

tanto, ele utiliza como exemplo para assegurar sua teoria a vida mental dos parafrênicos4,

das crianças, dos povos primitivos e da vida amorosa dos seres humanos, em que ele vai

discutir aspectos do investimento libidinal tanto no próprio Eu quanto em objetos.

4 De acordo com Laplanche e Pontalis, o termo parafrenia foi utilizado por Freud para designar a
esquizofrenia e também o grupo da paranoia-esquizofrenia. No entanto, o termo fora proposto anteriormente
por Kraeplin para designar psicoses delirantes crônicas.”
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Freud (19142010) aponta que inicialmente ocorre sempre um investimento libidinal

no próprio Eu e que posteriormente é cedido aos objetos externos. O autor estabelece uma

oposição entre libido do Eu e libido de objeto; assim, quanto mais se utiliza de uma, mais

se empobrece da outra. Esse investimento aos objetos podem também avançar e recuar.

Como exemplo, Freud cita o “enamoramento”, em que a libido volta-se por completo a um

objeto de amor, abandonando-se a própria personalidade em favor do investimento de

objeto.

Na toxicomania percebemos que o sujeito investe toda sua libido no objeto droga,

há um verdadeiro enamoramento por ela e o consequente abandono de si mesmo e de

outros objetos, como a família, o trabalho, o sexo, os valores pessoais. Tal como em uma

paixão por outra pessoa, não se enxerga os defeitos do outro, pela droga não se percebe os

prejuízos com facilidade e o sujeito não consegue ficar longe, todos os pensamentos

voltam-se para o objeto amoroso. Freud (1914/2010) fala também que “os investimentos

de objetos podem ser avançados e novamente recuados” (p.17). Essa questão do avanço e

do recuo é interessante para pensarmos os momentos em que o sujeito reduz ou diminui o

uso, os períodos de abstinência e que ele consegue investir em outros objetos, como o amor,

a família, o trabalho, em si mesmo.

Freud (1914/2010) utiliza do exemplo da doença orgânica para indicar o

investimento libidinal voltado ao próprio Eu. Na doença, o único destino da libido é aquilo

que lhe causa dor, abandonando o interesse pelas coisas do mundo externo, por não se

referirem ao seu sofrimento, retira-se a libido até dos objetos de amor. Ele cita uma dor de

dente: “’No buraco de seu molar’, diz Wilhelm Busch do poeta que sofre de dor de dente,

‘se concentra a sua alma’”(p.26). O sujeito fica totalmente voltado para o que lhe causa dor,

assim como o toxicômano faz da droga seu objeto de amor, a falta dela faz tudo girar em

torno disso, o pensamento volta-se completamente para ela. Na falta da droga em seu

organismo, volta-se completamente para ela, sua alma fica guardada ali.

Assim, a partir da escuta psicanalítica, tais mecanismos podem ser compreendidos

de maneira a auxiliar o sujeito a compreender as satisfações encontradas com as drogas, a

forma de lidar com o mal-estar e como lidar com o direcionamento da sua libido. Tais

colocações são importantes para demarcarmos a importância do desejo do sujeito e de sua

participação diante do mal-estar do qual se queixa e entender o que tem dele naquilo que

ele tem apresentado.
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4.6 - Apontamentos sobre o uso de drogas na perversão e na psicose

Retomando a questão do diagnóstico em psicanálise, é importante apontar também

algumas considerações acerca das outras estruturas clínicas: a perversão e a psicose.

Alguns autores apresentam a toxicomania incluindo-a na estrutura da perversão, tal como

Birman, cujo nome é mais citado por seus textos referentes ao tema. No texto Dionisios

Desencantados, de 1993, Birman distingue os usuários de drogas dos toxicômanos pela

dimensão compulsiva de ingestão da droga. Para o autor, os usuários de drogas podem ser

considerados consumidores regulares ou irregulares, valendo-se da droga para obter prazer

ou alívio em momentos de angústia, mas ela não se torna a razão de suas vidas. Entretanto,

os toxicômanos são impulsionados ao uso por forças psíquicas e físicas poderosas,

passando a regular sua existência. Nessa condição de dependência, o sujeito é movido ao

aumento crescente da quantidade da droga, bem como a busca por substâncias mais

potentes.

Conforme o autor, os usuários de drogas estariam inseridos nas três estruturas

psíquicas, os toxicômanos, por sua vez, se inscreveriam na estrutura psíquica da perversão,

com a droga ocupando o lugar de objeto fetiche. De acordo com suas palavras:

existe uma fetichização do gozo pela incidência da droga no
corpo do sujeito. A droga se transforma num instrumento para a
promoção do gozo absoluto, propiciando um curto circuito que
evita o confronto do sujeito com a experiência da castração.
Portanto, o sujeito agencia o mecanismo psíquico da recusa
(Verlengnung), pois apesar de saber dos efeitos mortíferos da
droga, se vale deste fetiche para se manter a salvo da incidência
da castração. ‘Eu sei, mas mesmo assim’ é impossível recuar,
podemos dizer, parafraseando a fórmula concisa de Mannoni
(Birman, 1993, p.8).

Assim, o autor identifica a toxicomania com o mecanismo da negação da castração

presente na perversão e aponta que a realidade psíquica na toxicomania varia entre a

depressão severa e a mania, produzida pelos efeitos das drogas. A depressão indica a

incidência da angústia de aniquilamento e um masoquismo que impossibilita a

relativização dessa angústia pelos impasses da simbolização. O autor também indica que o

sujeito, diante da castração, busca permanecer no lugar preferencial no campo do olhar

materno. Desse modo, a figura materna fomenta esse cenário fantasmático e o filho ocupa
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a posição de complemento fálico da mãe, em que se delineia o fantasma da mãe fálica, na

medida em que não há confrontação com a castração. Dessa forma, o sujeito desafia a

figura paterna, silenciando-a do seu poder simbólico e, com isso, impossibilita-se a

imposição de limites necessários na relação do sujeito com a figura materna, permitindo os

efeitos da castração (Birman, 1993).

Birman apresenta essa diferença clara entre usuários de drogas e toxicômanos,

incluindo os últimos na estrutura perversa. Conforme Ferreira e Bastos (2012), essa

posição levanta a questão se é possível inferir a estrutura a partir dos fenômenos

apresentados, que é o que fica claro no texto do autor. No entanto, tal como discutido

anteriormente, não é possível inferir a estrutura clínica a partir de um fenômeno, no caso, o

uso compulsivo de drogas, mas sim a partir do enigma da castração. Entretanto, muitos

autores questionam suas ideias e defendem que a toxicomania é um fenômeno que pode se

apresentar em qualquer das três estruturas.

Segundo Ferreira e Bastos (2012), não foram encontradas indicações na obras

freudianas e lacanianas de que a toxicomania constitui uma estrutura, ou uma forma

específica de negação da castração, mas sim mostra-se como um fenômeno clínico. Trata-

se de um paliativo, um recurso frente à angústia, um modo de anestesiá-la, sendo assim,

uma maneira de lidar com a castração. “A intoxicação diz respeito a economia pulsional,

ou seja, refere-se a relação do sujeito com o desejo e com o gozo5” (p.115). Relação que

fora marcada previamente pela forma como o sujeito estrutura sua realidade e se posiciona

perante o Outro. Nessa economia pulsional, tem-se uma preponderância da pulsão de morte,

o que relança o sujeito diante da angústia, podendo levar a um aumento progressivo do

5O termo gozo foi desenvolvido como conceito na obra de Lacan para designar uma construção complexa.
Apesar de remeter no senso comum brasileiro a orgasmo, é entendido por outra via na teoria psicanalítica.
Para explicá-lo, Nasio (1993) retoma a tese freudiana de energia psíquica, segundo a qual o homem é tomado
pela aspiração de atingir a felicidade absoluta, que no entanto, nunca será alcançada. Essa felicidade
hipotética é marcada por diferentes imagens, como o prazer sexual absoluto, experimentado no incesto. O
desejo, essa aspiração de felicidade, produz um estado de tensão psíquica, que é refreado pelo recalcamento.
Diante do recalcamento, o impulso do desejo, toma duas vias opostas, uma pela qual ocorre a descarga, onde
a energia se dissipa, pelo sintoma, lapso ou sonho e outra pela via da retenção no qual a energia se acumula,
gerando tensão. Haveria também uma terceira via totalmente hipotética da descarga total. Esses três destinos
de descarga da energia psíquica corresponderia na visão de Nasio ao gozo, que também possuiria três estados
caracterizados de gozar: o gozo fálico, o mais-gozar e o gozo do Outro. Aproximando novamente com a
teoria freudiana, o gozo é o que assegura a repetição, a sucessão dos acontecimentos vitais: “Se há um
conceito freudiano próximo de gozo concebido com a força que garante a repetição, é exatamente o de
compulsão à repetição, entendido como a tendência irredutível, no ser humano, a viver voltado para a frente,
é certo, mas tentando completar os atos esboçados no passado. Toda a força da vida está aí”.p.43. A pulsão
de morte está no âmago da compulsão à repetição, o qual foi discutida anteriormente neste capítulo.
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consumo de drogas. Dessa forma, a toxicomania pode se manifestar nas três estruturas

propostas pela psicanálise.

São muitos os trabalhos que investigam a toxicomania relacionando-a com a

psicose, porém sem determiná-la como única estrutura clínica possível. Tais estudos

trabalham principalmente pelo ensino de Lacan sobre as psicoses. Soares et.al. (2017)

investigam as funções das drogas na estrutura psicótica. As autoras apontam três principais

funções como possíveis soluções que o sujeito encontra para a sua inserção no laço social:

“seja como uma solução estabilizadora, como um modo de suplência ou como liberação de

gozo” (p. 208). Assim, o consumo de drogas pode funcionar desde a intensificação dos

fenômenos psicóticos quanto o seu apaziguamento, operando de maneira particular em

cada situação.

O uso de drogas como uma solução estabilizadora da psicose pode se dar de

diversas formas. Pode ser uma forma de se fazer enlace com o Outro, devido à ruptura

existente nessa estrutura. Como uma compensação imaginária, em que ocorre uma

identificação imaginária em torno da droga e da forma de nomeação dos toxicômanos, bem

como com aqueles que fazem o mesmo uso. Como uma passagem ao ato, em que a droga

pode ser uma forma de prender ao Outro, pelo atentado ao próprio corpo ou de outro, como

forma de reduzir a angústia, já que ele tem dificuldade de lidar com ela, recorrendo ao real

do corpo para amenizá-la. Como moderação de gozo e do delírio, em que a droga aliviaria

ou até mesmo silenciaria as alucinações verbais e a fragmentação corporal pela qual o

psicótico passa (Soares et al. 2017).

O uso de drogas como suplência à foraclusão do “Nome do Pai”6, está ligada à

hipótese do consumo das substâncias psicoativas funcionarem como “uma ‘suplência

química’ para alguns psicóticos, impedindo o desencadeamento do delírio” (p.213). E o

uso de drogas como liberador e intensificador da psicose, em que o consumo de

substâncias é capaz de promover o surgimento de situações alucinatórias, pela liberação de

gozo, assim o sujeito passa a ouvir vozes, ver vultos, vivenciar sentimentos de angústia e

perseguição. Esses efeitos não se dão apenas durante o uso ou são gerados por ele, sendo

assim, necessário tomar cuidado no diagnóstico estrutural, pois os próprios efeitos das

6 Nome-do-Pai é um conceito criado por Lacan para designar a função paterna. O Nome-do-Pai é aquele no
qual a mãe faz referência em seu discurso, não se relacionando necessariamente ao pai biológico. Ele é o
representante da Lei, atuando na subjetividade da criança, articula a função fálica com o complexo de
castração, apontando dessa maneira, que a mãe é não Toda, não é o Outro absoluto (Leite, 200).
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drogas podem gerar esses fenômenos, independente da estrutura. As autoras referem-se

ainda aos casos em que os fenômenos da psicose aparecem com a retirada do uso, ou seja,

durante a abstinência (Soares et al., 2017).

As autoras chamam atenção para a complexidade desses casos e a necessidade de se

fazer diagnósticos diferenciais e avaliar a direção dos tratamentos. Além disso, pensar as

formas de tratamento oferecidas aos usuários nos serviços de saúde mental, que podem

levar ao agravamento do uso e aumento do sofrimento. A partir da identificação da função

que a droga desempenha para o sujeito, pensar em estratégias que possam ampará-lo,

reduzindo-se os riscos de gerar situações mais devastadoras (Soares et al., 2017).

Diante das teorizações apresentadas durante o capítulo e tendo-se em vista a

singularidade do sujeito que faz uso de drogas, no próximo capítulo vamos articular as

considerações psicanalíticas com as estratégias de redução de danos como forma de

atenção à toxicomania.
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5 - ARTICULAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE PSICANÁLISE E REDUÇÃO DE

DANOS

Alguns autores contemporâneos têm enfrentado o desafio de articular as

contribuições psicanalíticas com as políticas sobre drogas, sobretudo no Brasil (Conte,

2004; Ribeiro & Fernandes, 2013; Bastos & Alberti, 2018; Ribeiro, 2012). Incluindo a

participação efetiva do Conselho Federal de Psicologia, sabemos que a luta dos

profissionais de saúde para dar continuidade e consolidar as estratégias de redução de

danos tem sido árdua diante da tendência recente de reforçar as internações como medida

mais eficaz para o tratamento de usuários de drogas.

Os autores que têm trabalhado essa relação trazem alguns pontos em comum:

discutem a não imposição da abstinência como ponto de convergência entre a redução de

danos e psicanálise, trabalham em relação ao sujeito do inconsciente versus o cidadão de

direitos, a dimensão da particularidade do sujeito, a afirmação de que nem todo uso de

drogas é patológico. A Redução de Danos comporta projetos bastante diversos; no entanto,

um dos pontos em que eles convergem refere-se a não colocar o alcance da abstinência

como objetivo das ações, por prezar por outros aspectos, como a melhoria da saúde e da

qualidade de vida do usuário. Dessa mesma forma, a psicanálise na sua ética entende que o

uso de drogas tem um sentido particular para aquele que o faz e, portanto, deve ser

priorizada a sua escuta, não impondo de nenhuma forma a interrupção completa do

consumo de drogas ou outra coisa. Sendo assim, iniciaremos nossa discussão por esse

primeiro ponto de aproximação entre psicanálise e redução de danos e em seguida traremos

outras contribuições para aprofundar nossa discussão.

5.1 - As propostas que visam à abstinência e suas implicações

Esse tópico tem como objetivo apontar aspectos de como ocorrem as propostas que

defendem a abstinência, as implicações que surgem a partir dela e o porquê da redução de

danos e da psicanálise optarem por outras vias de tratamento. Não se trata somente de
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apontar as falhas, mas de ter em vista que outras opções são necessárias ao se tratar de um

problema altamente complexo como o uso desmedido das drogas.

A abstinência está relacionada à trajetória proibicionista. O consumo de drogas,

presente ao longo da história da civilização, nem sempre esteve atrelado a uma coisa ruim

ou prejudicial, mas ao longo do tempo e após diversos fatores, como já discutido nesta

dissertação, passou a representar outros significados, surgindo leis reguladoras e formas de

tratamento para o uso de drogas. Aos poucos formalizou-se o paradigma proibicionista, a

partir de alguns fatores, como o puritanismo norte-americano, os conflitos políticos

internacionais, a indústria farmacêutica e o clamor por ordem nos contextos das cidades. O

proibicionismo apoia a ideia que o uso de drogas é sempre danoso e que não deve ser

permitido, para isso deve-se proibir a produção, venda e consumo de tais produtos. Essas

ideias são formalizadas desde as primeiras leis proibitivas. Para tanto, devem se basear no

afastamento das drogas e, portanto, na abstinência de tais substâncias.

As políticas não conseguiram acabar com as drogas, sendo assim, como sabemos, o

consumo existe e por vezes vem acompanhado de usos abusivos ou situações em que

surgem a toxicomania. Diante disso, temos algumas modalidades de tratamento, dentre elas

as que promovem os conceitos de abstinência, sendo essas que se apresentam em maior

quantidade e são mais difundidas, tais como os modelos médico-psiquiátricos, terapias

cognitivo-comportamentais e o famoso método dos Doze Passos dos grupos de mútua

ajuda. É difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar dos Doze Passos do AA e

mesmo que sem saber referenciar, sabe de cor alguns dos lemas apresentados em tais

grupos, como exemplo o “Só Por Hoje”, que incentiva o não uso de drogas somente pelo

dia atual, mas renovando o compromisso de não usar dia após dia e assim manter-se em

abstinência. Esse lema é transferido também para outros contextos, como o carismático-

católico, no sentido de não pecar: “só por hoje eu não vou pecar”.

Conforme Salim (2019), o tratamento pela abordagem da abstinências teve sua

origem no discurso da ciência, especialmente no da psiquiatria, a partir da delimitação da

síndrome da abstinência e da listagem das propriedades tóxicas das drogas, sendo a doença

vinculada às propriedades farmacológicas das substâncias. Desse modo, por essa

perspectiva, as propriedades químicas das drogas induzem a toxicomania e não as

particularidades de cada sujeito e dessa maneira a abstinência seria a cura para a

toxicomania, uma vez que ela teria sua etiologia no biológico. A psiquiatria utilizou-se



88
primeiramente da lógica manicomial, no qual o sujeito desviante era segregado

espacialmente, afastando-o dos laços sociais. Isso se deu a partir da ideia de protegê-lo de

si mesmo e dos outros, onde sua vontade é deixada de lado e visa-se sua adaptação às

exigências sociais.

A toxicomania pode ser entendida também na atualidade por uma abordagem ainda

mais organicista, na qual o saber da psiquiatria a concebe como um desarranjo dos

circuitos cerebrais causados pelo consumo de drogas, porém sem a comprovação

experimental disso. A partir dessa perspectiva organicista a posição do sujeito como aquele

detentor de desejo e capaz de falar de sua história são desconsiderados, pois o discurso

propagado pela ciência de um saber acerca de uma doença não comporta furos, o cérebro

seria passível de estudo e intervenção. Ao tornar objeto o sujeito cerebral, isso implica em

não responsabilizá-lo por seu gozo com a droga, porque ele é considerado acometido por

uma desordem, por algo que atinge seu organismo. Assim, nessa perspectiva é a droga que

faz o sujeito ser dependente, o foco é na droga que o sujeito usa; desse modo, a maneira de

tratar a doença é afastando o sujeito da substância, por meio de internação, desintoxicação

e farmacoterapia (Salim, 2019).

A autora aponta também a lógica da abstinência numa vertente moral, na qual essa

embasa os famosos grupos de mútua ajuda (Salim, 2019). O primeiro grupo a surgir foi o

Alcoólicos Anônimos - AA, no ano de 1935, em Akron, Ohio, Estados Unidos. Em 1953

surgiu também o Narcóticos Anônimos - NA, voltado para outras drogas, no estado da

Califórnia. Esses grupos espalharam-se desde então para o resto do mundo. O AA nasce a

partir do encontro de alcoolistas que, por meio de certas vivências, encontram saídas para

seu uso problemático de álcool, a partir da ajuda mútua, defendendo a ideia de que somente

um alcoólatra pode ajudar outro alcoólatra por já ter passado por experiência semelhante.

Possui alguns princípios bem definidos, como a anonimidade dos membros, a inexistência

de cobrança de taxas, apenas contribuições voluntárias, ninguém deve ser excluído do

grupo, os líderes devem servir e não governar, o grupo deve se manter autônomo, nenhuma

terapêutica deve ser atrelada ao grupo, acreditar em um Poder Superior que os auxilia (sem

professar nenhuma fé religiosa). Para os membros do AA, pessoas com problemas com

álcool devem evitar a todo custo o primeiro gole, sendo sua única alternativa a abstinência,

pois o primeiro gole leva o indivíduo à situação de degradação anterior de consumo

(Capitão, 1998).
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Além desses aspectos, os grupos são regidos por um programa composto por Doze

Passos e Doze Tradições que, ao serem seguidos com afinco, prometem o alcance da

abstinência. Os passos do programa são atravessados por um conceito fundamental de

honestidade. Para cumprir o programa, é necessário ser honesto consigo mesmo, e quem

descumpre esse preceito estaria fadado a recair no uso. Os passos iniciam pela admissão de

que existe um problema relacionado ao consumo do álcool ou outras drogas e que esse é

causador de muitos prejuízos na vida. Trabalham a crença e a entrega de sua vida a um

Poder Superior da forma que cada um o concebe e que viria em auxílio e corrigiria as

imperfeições causadoras dos erros e faltas relacionadas ao caráter do membro. Pede-se que

seja realizado um inventário pessoal em que se busca as falhas de personalidade que

levaram ao vício e a admissão das mesmas, além de reconhecer e reparar os danos

causados aos outros e transmitir a mensagem a outros alcoólatras. As Doze tradições são

preceitos que mantêm o grupo unido e regem seu funcionamento (Capitão, 1998). Para

esses grupos a dependência química é uma doença física, psíquica e espiritual, que é

progressiva, incurável e fatal.

Além da vivência dos passos, as reuniões e os laços estabelecidos privilegiam os

relatos das histórias de vidas, das trajetórias com as drogas e das recuperações alcançadas,

de como a pessoa conseguiu ficar “limpa” e manter-se abstêmia. Desse modo, um aspecto

importante acerca dos grupos de mútua ajuda refere-se às relações que se estabelecem

dentro dos grupos com o outro, com o significante adicto e com o Poder Superior (Salim,

2019). Assim, muitas vezes a relação com o outro sustenta a abstinência, pois é comum a

identificação com seus pares, a trajetória estabelecida pelo outro, a relação do outro com os

passos, tudo isso pode ser propulsor para o participante vivenciá-los. Por outro lado,

quando ocorre uma recaída de um membro, isso pode desestabilizar os outros membros.

Outro fato que chama atenção é que para muitos há a necessidade de sustentar um

lugar em que os colegas se identifiquem, de ser um exemplo positivo para os demais. No

entanto, essa situação exige do sujeito que ele mantenha velados seus defeitos e

imperfeições, ou seja, mantendo velada sua relação com o próprio desejo e com a castração.

Exige-se que seja “perfeito”, assim ele tem que “andar sempre na linha”. Essas exigências

podem ter como efeito impedir o participante de usar o álcool ou a droga, pois ele tem que

dar o exemplo, mas também pode se tornar um fardo, tendo em vista que a ideia de

perfeição se estende para outros aspectos da vida do sujeito, como os lugares para onde ele
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vai, os relacionamentos amorosos, os amigos com quem conversa, as coisas que faz em seu

momento de lazer, tudo isso é vigiado. É comum também o sentimento de fracasso por

parte dos colegas de grupo por não terem sido capazes de sustentar a abstinência do amigo.

As partilhas realizadas durante as reuniões em que são narradas as experiências

com as drogas produzem também como efeito a empatia, a identificação e o que eles

chamam de recuperação dos participantes, que seria a abstinência. No entanto, notamos o

quanto os sujeitos ficam ligados ao significante adicto, em que todos são adictos e com isso

possuidores de todas as suas características, como falhas de caráter, que incluem

manipulação, procrastinação, egoísmo, entre outros. Havendo assim, uma homogeneização

dos membros, em que a singularidade de cada sujeito fica apagada, sobressaindo o

significante adicto.

A fixação no significante “sou dependente químico” é o princípio e o que mantém o

vínculo com o programa. Desse modo, os participantes durante os grupos “partilham os

mesmos significados e as mesmas experiências, enquanto os significados recalcados,

singulares e de ordem inconsciente, parecem ser relegados ao esquecimento em função da

coesão grupal e da solidez da instituição” (Salim, 2019, p.58). Assim, o sujeito faz sua vida

e sua palavra girar em torno da droga, ao invés de afastá-la. Os relatos de degradação da

droga são sempre parecidos e repetitivos.

Salim (2019) apresenta três limitações da lógica da abstinência. A primeira

limitação refere-se ao papel que a interdição exerce no aumento do valor de gozo obtido

com o objeto droga. Na medida em que ela é proibida, provoca um movimento contrário,

chamando a atenção e o desejo de quem não pode usufruí-la. A segunda limitação é a

condição de cronificação, gerada pelos preceitos do grupo ao tratar a doença como

incurável e que deve ser vigiada dia após dia para não incorrer-se no risco de retomar o uso.

A terceira diz respeito à inexequibilidade da proposta de abstinência, ao que ela eleva a

fantasia de um mundo sem drogas e um ideal de cura, mas que na verdade não existe.

As clínicas para tratamento de usuários de drogas costumam utilizar-se dessas duas

vertentes de tratamento pela abstinência: a moral e a psiquiátrica, embora a nosso ver

ambas compartilham da mesma perspectiva moralizante em torno das drogas. Com as

internações, são oferecidos tratamentos médicos e psiquiátricos, com o uso de

psicofármacos que auxiliam no apaziguamento de sentimentos de ansiedade, angústia,

depressão, bem como nos sintomas advindos pelas crises de abstinência. Muitas dessas
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clínicas utilizam-se do método do AA, realizando grupos dentro do tratamento, e outras

atividades inspiradas nos programas. Há ainda as clínicas que utilizam métodos religiosos,

com orações, pregações e momentos de louvor, trata-se de um método que visa à

conversão e o abandono das drogas pela renúncia e pela ação de Deus. Essas três vertentes

se complementam em muitas clínicas.

Ribeiro (2012) tece uma importante crítica às internações de usuários de drogas em

comunidades terapêuticas. A crítica refere-se ao isolamento social a que o paciente é

submetido, onde ele fica protegido de um possível contato com as drogas. No entanto, o

ambiente artificial das clínicas é bastante diferente do que existe fora desse espaço, assim,

quando o sujeito volta para o antigo ambiente, no qual pode se relacionar com a família e

outras pessoas, isso tende a ser perturbador e capaz de despertar recaídas. Conforme a

autora, a ideia de impedir o acesso às drogas tem como justificativa reforçar a ideia de que

a droga faz o toxicômano, que tem o poder de viciar, ela torna-se uma espécie de agente do

mal.

Dessa maneira, a mensagem implícita que prevalece nas
modalidades de tratamento pautadas na proposta da abstinência é
a de que a substância tóxica é mais importante do que o sujeito
que dela faz uso, de forma que as consequências desse uso são
consideradas iguais para todos os usuários, apenas variando em
função da quantidade e do tipo de substâncias utilizadas (Ribeiro,
2012, p.24).

Algumas clínicas tentam diminuir esse impacto do contato com o antigo ambiente

social, proporcionando que o interno faça visitas à família depois de um tempo de reclusão

e também mantendo um programa de pós-internação. No entanto, ainda assim é difícil,

pois normalmente os familiares e os amigos não passaram por nenhum processo que os

provocassem questionamentos ou possibilitassem realizar mudanças no ambiente e nas

relações. As internações criam também uma expectativa enorme, tanto no paciente quanto

em seus familiares, que fazem muitos esforços e esperam com ansiedade para que “dê

certo”, ou seja, que o familiar nunca mais consuma nenhum tipo de droga e viva em paz

com a família, volte a trabalhar, a ser saudável, etc. As recaídas são vistas como total

fracasso, tanto por parte do sujeito, quanto de seus familiares que, muitas vezes, acreditam

não terem se esforçado o suficiente para ajudá-lo ou talvez tenham lhe dado

responsabilidades demais que ele ainda não estava preparado para cumprir, ou ainda,

desenvolvem mais ressentimentos em relação ao familiar. Vivem a constante busca de
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encontrar um responsável por seus sofrimentos e o dilema de culpar o usuário ou a si

mesmos. Outro ponto que gostaríamos de salientar também é a dificuldade com o

confinamento, pois a privação de liberdade não é sem consequências; um exemplo disso é

a situação de quarentena que o país está passando durante a pandemia do Covid-19. O

isolamento provoca sentimentos diversos, como angústia, solidão, tédio, tristeza, incertezas,

ociosidade, exaltação das fragilidades.

As formas de tratamento que visam unicamente alcançar a abstinência aproximam-

se também da ideia de supressão dos sintomas enquanto manifestação da cura do paciente.

Assim, para algumas abordagens teóricas da psicologia, alcançar a cura é fazer com o que

o sujeito não mais manifeste tal sintoma. Por outro lado, a psicanálise, como discutido no

capítulo anterior, designa ao sintoma uma função importante para a economia libidinal do

sujeito. O sintoma não é sem causa de ser, ele tem uma função e um sentido para todo

aquele que o produz, como proposto por Freud (1917) na Conferência O sentido dos

Sintomas. Para tanto, deve ser escutado, interpretado, não tamponado. Ele é fruto de um

conflito psíquico que retorna sob outras formas e que gera ganhos secundários na vida do

sujeito. Dessa forma, a psicanálise trabalha com esse sintoma no sentido de escutá-lo e

identificar o que o produziu, auxiliando o sujeito a lidar com o desejo que tem por trás do

que ele apresenta e a responsabilizar-se por sua cura.

Segundo Ribeiro (2012), nesses tratamentos em que se busca a abstinência, o

consumo de substâncias psicoativas é visto como um sintoma referente a uma doença e não

ao sujeito, o sintoma é o sinal de uma patologia e, nesse caso, o sintoma confunde-se com a

própria doença da dependência química. Nesse sentido, o não interesse pelo que está por

trás do consumo realizado por cada sujeito, sem considerar as particularidades de cada um

e sua singular relação com as drogas têm como consequência considerar apenas os efeitos

fisiológicos e neuroquímicos das drogas. Além disso, para Salim (2019), esses tratamentos

não levam em consideração o desmame abrupto da droga e o agravamento do mal-estar

psíquico que a droga poderia estar encobrindo. A crítica nessa abordagem da abstinência é

a desconsideração de diversos aspectos subjetivos em detrimento do foco na substância

como a causadora de mal.

Outra crítica apresentada por Ribeiro (2012), refere-se ao fato de em muitos desses

tratamentos ser necessário que o sujeito pare de usar drogas antes mesmo de ingressar no

tratamento, eles têm que parar antes de serem aceitos “o que se configura, na realidade,
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como uma subversão da direção do tratamento, na medida em que se exige que a suposta

cura seja produzida antes do início do processo terapêutico” (p.27). Além disso, não levam

em consideração os diversos tipos de uso de drogas, e que nem todo uso é prejudicial e

configura-se em toxicomania, alguns usos são recreativos, ocasionais ou habituais.

Psicanálise e redução de danos se convergem nesse sentido ao analisar a relação que cada

um estabelece com as drogas, preocupando-se com a sua singularidade.

Para Bastos e Alberti (2019), a política de redução de danos reconhece os danos

causados pelo uso de drogas, no entanto admite que nem todo uso de drogas é danoso.

Assim, considera que as drogas fazem parte do mundo, que em si mesma ela não faz mal e

o que o mundo sem drogas não é um “mar de rosas” em comparação ao mundo com drogas.

“Essa política visa não a erradicar o mal – isto é, a droga – mas a diminuir os danos de um

uso quando o uso é danoso para o sujeito” (p.213).

As propostas de redução de danos priorizam outras formas de tratamento do usuário,

tendo-se como objetivo principal a redução dos agravos advindos pelo uso abusivo da

droga, como doenças infecciosas, tem-se como prioridade a melhoria da qualidade de vida

do usuário, sua reinserção social, e a garantia de direitos, mesmo que ele continue fazendo

uso. Pequenas mudanças e a criação de laços sociais são buscadas nessa perspectiva.

Vimos uma aproximação entre a redução de danos e a psicanálise quando as duas

não defendem a abstinência como fim para os tratamentos de toxicômanos. Para a

psicanálise isso se dá por seu trabalho com o sujeito atravessado pelo inconsciente e,

portanto, pelos mecanismos presentes nele. Por outro lado, a redução de danos enquanto

política pública de saúde mental trabalha com o sujeito atravessado por direitos e deveres

que constituem um cidadão. No próximo tópico, discutiremos outros pontos de

convergências e divergências em relação à psicanálise e à redução de danos.

5. 2 - A Psicanálise e a Redução de danos como possibilidade de atenção ao sujeito

A psicanálise nasce a partir da clínica com as histéricas, cuja escuta, transferência e

interpretação produziam efeitos nos sintomas apresentados pelas pacientes. Inicialmente,

vemos a psicanálise sendo utilizada predominantemente nos consultórios médicos, e aos
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poucos sendo apresentada nos congressos e outros espaços científicos. Havia uma

limitação nos atendimentos, tanto em quantidade quanto de técnica e duração das sessões.

Essas limitações viriam a provocar muitas dissidências e conflitos, como nos conta a

história da psicanálise.

No entanto, o próprio Freud previa que aberturas poderiam ser necessárias na

psicanálise, o que nos possibilita pensarmos em possíveis aproximações da psicanálise com

a redução de danos. Assim, um primeiro ponto de interesse trata-se da psicanálise em sua

vertente aplicada, a superação da ideia de psicanálise sendo utilizada somente dentro do

conhecido setting analítico. Em 1918, pouco antes do fim da Primeira Guerra Mundial,

Freud apresentou no V Congresso Internacional de Psicanálise, ocorrido na Academia de

Ciências em Budapeste, um texto onde falou sobre o futuro da psicanálise no pós-guerra,

sobre a necessidade de sua expansão para as camadas mais pobres da população, por meio

de serviços públicos de saúde. Nessa apresentação, que ficou conhecida pelo nome de

“Caminhos da Terapia Psicanalítica”, Freud retoma alguns aspectos da técnica e da ética da

psicanálise, apontando sua limitação em termos quantitativos, em que devido ao número

ainda restrito de psicanalistas isso impossibilitava que um grande número de atendimentos

por cada médico fosse realizado durante um ano. Diante dessa constatação, sugeria que

fosse possível multiplicar o número de atendimentos e que os mesmos atingissem as

massas da população, principalmente as mais pobres.

O autor aponta que “as neuroses não são menos ameaçadoras à saúde da população

que a tuberculose e que, assim como esta, não podem ser deixadas a cargo de cada pessoa

do povo” (Freud, 1918, p.201). E através das instituições gratuitas, onde psicanalistas

poderiam trabalhar e receber formação seria possível atender homens que antes

sucumbiriam ao vício do álcool e a mulheres e crianças que se entregariam à neurose.

Apresenta também a necessidade de adequar a técnica psicanalítica a essas novas

condições de atendimento e à necessidade de unir a assistência psíquica ao apoio material

em um mesmo tipo de trabalho. No entanto, aponta que “seja de que forma essa

psicoterapia para o povo se configure, ou de que elementos ela se constitua, as suas partes

mais eficazes e importantes certamente serão aquelas emprestadas da Psicanálise

propriamente dita, livre desta ou daquela tendência” (p.202). Ressalta a importância da

prática e teoria psicanalítica para o bom funcionamento desses projetos.
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A apresentação de Freud gerou resultados pouco tempo depois do congresso. Em

1920 foi fundada a Policlínica de Berlim, por Max Eitingon e Ernest Simmel, oferecendo

tratamento gratuito à população e espaço de formação a outros psicanalistas. Nessa clínica,

trabalharam psicanalistas de renome como Melanie Klein, Hans Sachs e Karl Abraham. Os

anos que se seguiram também possibilitaram a abertura de outras instituições sociais em

Viena, Budapeste, Londres e outras localidades, totalizando perto de uma dúzia até a

ascensão do Reich nazista.

Atualmente é possível constatar a presença de psicanalistas nas mais diversas

instituições públicas, como escolas, postos de saúde, hospitais, centros de assistência social,

abrigos para crianças e adolescentes, entre outros. Em cada um desses lugares o

psicanalista é convocado a atuar a partir de uma ética, adequando-se às condições possíveis

de trabalho, desenvolvendo novas estratégias, no entanto, sem perder de vista o mais

singular da psicanálise: a existência do sujeito do inconsciente. E assim, renovam-se os

pontos apresentados por Freud em 1918 sobre os “Caminhos da Terapia Psicanalítica” na

atualidade, frente a tantas novas possibilidades de trabalho e a desafios impostos diante das

diversas conjunturas colocadas pela toxicomania, que é o centro de nossas discussões neste

estudo. Dentre as novas possibilidades encontramos a inserção de psicanalistas em projetos

de redução de danos.

Os projetos de redução de danos inserem-se dentro de uma política pública, com

diretrizes do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é um órgão do Poder Executivo

Federal e, portanto, tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida e o

exercício da cidadania. Assim, enquanto promotor de políticas públicas, visa o bem estar

da população, levando em conta seus direitos e deveres. Conforme Conte (2004), a reforma

psiquiátrica e a luta antimanicomial possibilitaram o reconhecimento dos direitos e deveres

não apenas dos loucos, mas também dos toxicômanos e, dessa forma, foi possível dar

maior visibilidade ao sujeito toxicômano, reconhecendo-o como um sujeito de direitos. A

partir desse reconhecimento, veio à tona aspectos fundamentais, como: “responsabilidade

individual, responsabilidade penal, liberdade de escolha, descriminalização, diversificação

das modalidades de atendimento e de tratamento, objetivos dos tratamentos, direção do

tratamento, qualificação na interface da saúde e da lei, dispositivos intersetoriais (esporte,

lazer, cultura, trabalho), entre outros” (p. 25).
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Para a autora é possível pensar em uma aproximação entre a reforma psiquiátrica e

a psicanálise quando ambas recusam que o sujeito fique achatado a uma passividade

assistencialista ou ser apenas um sujeito-corpo, constituído apenas do orgânico e do

biológico, necessitando de solução medicamentosa, ou ainda quando espera-se o

surgimento de um sujeito ideal, isento de conflitos psíquicos. Por outro lado, as diferenças

relacionam-se à ética, aos objetivos e a quem se dirigem as intervenções, pois no campo da

reforma psiquiátrica a ética está ligada ao cuidado, visando a sustentabilidade da existência,

a reinserção social e o resgate da cidadania, voltado para o sujeito psicossocial. No entanto,

a ética que rege a psicanálise é a ética do desejo, direcionada ao sujeito do inconsciente,

que “para ser acessado, precisa situar-se em relação a sua existência, para vir a demandar

algo” (Conte, 2004, p.26).

Que sujeito é esse para a psicanálise? Elia (2010) aponta que na experiência

psicanalítica, ao ser empregado o dispositivo da associação livre, se produz condições de

aparecimento do sujeito do inconsciente. Com a transferência e as repetições, criam-se

condições para o surgimento das formações do inconsciente: lapsos, sonhos, atos falhos,

chistes e sintomas. “O sujeito, assim, é uma categoria que se impõe à experiência, na

exigência de elaboração teórica que esta faz ao psicanalista. Se a instalação de um

determinado dispositivo acarreta, como consequência das condições que assim se

estabelecem, a emergência de determinada produção do inconsciente, impõe-se supor que

algo como um sujeito encontra-se em operação no inconsciente” (p.16 e 17). A partir dos

dispositivos da psicanálise será possível fazer que o sujeito se pergunte acerca de seus

sintomas e repetições e somente a partir dessa pergunta algo poderá ser deslocado.

Será possível fazer aparecer esse sujeito nos programas de redução de danos para

toxicômanos? Os projetos de redução de danos são bastante variados. Iniciaram-se

efetivamente no combate à disseminação da epidemia da Aids, a partir dos anos 80, com

trocas de seringas, abertura de coffee shops, como locais com horários, tipos de drogas

permitidas, troca de informações sobre os danos advindos do uso recorrente de drogas e

sem nenhum tipo de cuidado, implantação de abrigos, narcossalas, auxílio na busca de

empregos (Conte, 2004). Nesses exemplos, a redução de danos se aproxima mais da

questão da cidadania, da liberdade, dos direitos e do oferecimento de melhores condições

de saúde, se aproximando mais do sujeito cidadão, são situações que se oferecem a todos,

sem distinção. Lembrando uma vertente mais educativa, dos efeitos das drogas e da
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prevenção de doenças. Em certa medida, podem contribuir para uma mudança de posição

diante da droga, mas não deixam de ser medidas educativas.

Contudo, com o avanço dos projetos, com a entrada mais efetiva dos consultórios

de rua, vemos uma aproximação maior da psicanálise, porque nessas intervenções se busca

construir com a pessoa um vínculo e opções de tratamento, a partir da escuta mais efetiva.

Por meio desses trabalhos, é possível perceber melhor a “essência de seus princípios: o

respeito ao usuário de drogas, sua demanda e seu tempo” (Conte, 2004, p.28).

Os Consultórios de Rua nascem a partir da necessidade de se oferecer assistência à

saúde para pessoas em situação de rua, especialmente aos usuários de álcool, crack e outras

drogas, a fim de propiciar um cuidado terapêutico singular para cada pessoa inserida nesse

contexto, buscando articulação com a rede de saúde e de outros setores. O primeiro

Consultório de Rua foi criado em Salvador, na Bahia, em 1999, para lidar com crianças e

adolescentes em situação de rua e uso problemático de drogas, pelo Centro de Estudos e

Terapia do Abuso de Drogas. Alguns anos depois, em 2004, foi implantado na cidade o

primeiro Caps-ad e um Consultório de Rua nessa unidade. No ano de 2009, o Ministério da

Saúde incluiu o Consultório de Rua como uma das estratégias do Plano Emergencial de

Ampliação de Acesso ao Tratamento em Álcool e outras Drogas, e incluído em 2010 no

Plano Integrado Nacional de Enfrentamento ao Crack. Para o Ministério da Saúde, as ações

ofertadas pelos Consultórios de Rua favorecem o acesso aos serviços assistenciais e o fluxo

de atendimento à rede socioassistencial do município da população em situação de maior

vulnerabilidade social (Londero, Ceccim & Bilibio, 2014).

As circunstâncias de atendimento aos usuários são bastante desafiadoras para os

trabalhadores, pois o serviço é aberto, de demanda espontânea, tentando acolher aquilo que

as pessoas em situação de rua estão necessitando. Os atendimentos comportam o

inesperado e o não-programado, pois as ações são construídas conforme as particularidades

de cada sujeito e suas vulnerabilidades, desafios que aparecem de forma intensa e

persistente. Não há paredes, mesas ou locais fixos; há sol, calor, vento frio, sujeira e mau

cheiro. As conversas sobre saúde se dão em meio a rodas de uso de drogas. Produzem

sensações estranhas e, ao mesmo tempo, alegrias, capazes de produzir junto desejos e o

encontro com histórias de vida angustiantes no seu próprio contexto (Londero et al. 2014).

As atividades propiciam também a conscientização dos direitos dos usuários enquanto

cidadãos, ao lhes fornecer informações, reforço da autoestima, reconhecimento da
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responsabilidade sobre suas próprias ações e cuidados com a saúde e direitos sociais,

propiciando o contato com a rede de saúde e de assistência social, inserindo-os nesses

serviços (Oliveira, 2009).

Silva (2012) aponta que é nesses encontros que se podem produzir os intervalos,

um significante interessante que evidencia uma faceta da redução de danos. Conforme a

autora, na medida em que se oferecem aos sujeitos outras formas de satisfação, outros

recursos e o convite de novos modos de cuidado de si, a droga pode ir ficando à margem,

dando oportunidade para que o sujeito distraidamente possa ir fazendo perguntas, pedindo

ajuda, fazendo laço com o Outro. Nas palavras da autora:

Buscar o laço é orientação também neste cenário. E aqui tiramos
partido do intervalo. Entre uma pedra e a próxima, a acolhida e a
conversa com a equipe, eis que surge a novidade: a instituição,
pelos usuários, de uma regra fundamental, “não fumar, para
conversar”. É preciso falar, colocar palavras, e não pedras, sobre o
vazio, para fazer margem e circunscrever o gozo. A equipe se
posiciona e trabalha buscando dilatar o tempo, fazendo mais
atrativa e interessante a conversa que enlaça uns aos outros,
permitindo que a palavra circule e crie possibilidades para que um
pedido ou um convite ao tratamento encontre condições para
acontecer. A hipótese e a aposta de que o contrário da
dependência não é a abstinência, mas a liberdade, se confirma na
prática (p.210).

Nesse intervalo, cuja tentativa é de estendê-lo cada vez mais, inserem-se outras

atividades que possam trazer satisfação, como o esporte, o cinema, tinta, papel, circo,

passeios, laços com outras pessoas. Uma forma de dirigir a libido para outras coisas além

da droga, um recuo diante dessa satisfação por vezes devastadora. Aos poucos, o diálogo

vai despertando demandas, pedidos de ajuda e possibilidades de oferecer algum tratamento.

E assim a oportunidade de escutar os sintomas, os desejos, a pulsão de morte em cada ato.

Esse também não é um processo que o sujeito realiza na análise pela associação livre? O

sintoma perde aos poucos o lugar de centro da vida do sujeito, fazendo aparecer o que há

ao redor de sua vida, na medida em que fala o que lhe vem à mente e isso pode ser

qualquer coisa. O sujeito vai trazendo em seu discurso o que há ao redor que contribui para

a formação dos seus sintomas, dos afetos, entendendo o que tem dele naquilo que ele

mesmo tem produzido. Ao mesmo tempo traz à tona os seus desejos e o que fazer com eles.

Não se busca também na análise estender o tempo, para que a palavra vá surgindo aos
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poucos e possa ser dita sem receio? “Pois não é senão pela palavra que é possível fazer

emergir o sujeito, implicando-o em sua própria história” (Oliveira, 2009, p 73).

Quando o psicanalista intervém com o usuário de drogas cujo uso tornou-se o

centro de sua vida e cuja presença da pulsão de morte é prioritária, ele pode fazer um furo

no movimento repetitivo no qual o sujeito está inserido. Bastos e Alberti (2018) apontam

que apenas considerando a presença da pulsão de morte, o sujeito poderá associar e desejar,

pois pode não ser o crack que envolve o sujeito, mas sim o sujeito que se utiliza dessa

substância para satisfazer sua compulsão à repetição. A droga seria então um meio de

satisfazer essa pulsão mortífera e se não se leva isso em consideração, pode-se oferecer

outro tipo de tratamento que recaia em outro tipo de repetição: “internação - abstinência -

recaída - internação” (p.216). Por se crer que o crack faz o sujeito, o sujeito é anulado,

tanto no sentido psicanalítico, o sujeito do inconsciente, como o sujeito de direitos, que não

deve circular pelas ruas, mas deve ser internado, mesmo que de maneira compulsória.

Conforme Bastos e Alberti (2018), ao aproximar a psicanálise da redução de danos,

afirmam que há particularidades que dizem respeito somente ao tratamento psicanalítico e

que não se misturam com a redução de danos, pois a psicanálise é subversiva na medida

em que tira o eu do centro, privilegia as formações do inconsciente, reconhece o campo do

gozo e do desejo. No entanto, a redução de danos também é subversiva ao questionar a

dominação dos corpos pelo discurso moral/biológico, também enxerga que nem todo uso

de drogas é prejudicial, invertendo a noção de dano e ambas partem do princípio de que é

preciso escutar o outro, pois não se sabe nada dele a priori para que haja o deslocamento

para outros investimentos libidinais.

Ao se ouvir o sujeito e considerá-lo em sua singularidade, pensar na redução de

danos e na psicanálise, no sentido de aproximá-las, tem um papel ainda mais importante

quando se pensa em sujeitos psicóticos, pois as intervenções e a direção do tratamento

devem levar em conta as especificidades psíquicas que envolvem esses sujeitos. A droga

pode ter um papel fundamental de apaziguar os delírios e acalmar o sujeito, que ao ser

retirado pode gerar consequências devastadoras para ele. Um ponto interessante de

articulação trata-se também da redução de danos com o trabalho do Acompanhamento

Terapêutico, prática conhecida como AT, que consiste em um dispositivo de atenção

psicossocial, cuja prática clínica está centrada nas ruas e no auxílio ao sujeito com

sofrimento mental em seu contexto social. Redutores de Danos e Acompanhantes
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Terapêuticos podem trabalhar juntos, facilitando a aproximação com os usuários, por

ambos conhecerem o território, bem como colaborarem com um caminho terapêutico para

o sujeito atendido.

Durante esse capítulo foi possível discutir alguns pontos de aproximações e

distanciamentos entre a psicanálise e a redução de danos. Sabemos que a redução de danos

faz parte de uma política pública e a psicanálise constitui-se de uma clínica e uma ética

bastante específicas. Contudo, a tentativa de discuti-las juntas ressalta apenas a importância

de buscar alternativas para o cuidado de pessoas em grande sofrimento psíquico.

Sofrimento que está presente em muitos toxicômanos que precisam ser ouvidos e acolhidos,

sem que lhes digam que a única coisa que lhes resta é parar de usar drogas. Ambas nos

indicam que não devemos recuar diante dos impasses colocados pelas dificuldades da

clínica das toxicomanias.
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6 - CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho procuramos discutir alguns aspectos relacionados às drogas,

partindo da concepção de que elas estão no mundo e fazem parte da cultura de um modo

geral, nas suas mais diversas funções e formas de uso. Procuramos enfatizar a vertente

proibicionista do uso de drogas e a intervenção do estado sobre elas, relatando a política

sobre drogas no mundo e no Brasil, por acreditarmos que essa seja uma discussão cada vez

mais necessária devido às circunstâncias políticas que caminham para tratamentos

compulsórios e as inúmeras consequências negativas visíveis em torno delas.

Apresentamos também aspectos que consideramos relevantes acerca da Luta

Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica, pois essa discussão retorna com bastante

urgência na atualidade ao reforçar a importância dos leitos em hospitais psiquiátricos, nos

indicando que a luta e as produções acadêmicas devem ser mantidas em defesa de

mudanças e melhores condições de tratamento aos sujeitos que necessitam desses tipos de

tratamento.

Demos ênfase também à questão da imposição da abstinência nos tratamentos de

drogas, pois pensamos que em muitas dessas circunstâncias o sujeito é deixado de lado,

tanto o sujeito do inconsciente, quanto o sujeito de direitos. Muitas dessas circunstâncias

envolvem internações compulsórias e isolamento social. Entretanto, quando olhamos de

uma maneira mais abrangente, sabemos que há muito mais que o simples uso de drogas,

que aquele consumo revela algo singular do sujeito: um trauma, um luto, a única esperança,

a maneira de se livrar da angústia; para cada um, uma função. Não podemos esquecer os

processos psíquicos presentes em cada sujeito, como o que tratamos no terceiro capítulo: o

sintoma, a libido e a pulsão de morte.

A partir das conquistas advindas com a Reforma Psiquiátrica no Brasil, procuramos

apontar a redução de danos como opção de oferecimento de alternativas aos usuários de

drogas. Por esse meio, dar voz ao sujeito de direitos e em muitos casos poder dar voz ao

sujeito de desejo. As medidas de redução de danos são possibilidades de não se abandonar

o sujeito, diante do seu sofrimento em relação à dependência das drogas, e não recusá-lo,

mesmo que ele não tenha adesão completa quanto às exigências do tratamento; e estar para

ele quando ninguém mais quis estar.
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A partir de todo seu arcabouço teórico e compreensão dos movimentos psíquicos, a

psicanálise tem muito a contribuir com a escuta e as implicações desse sujeito, levando-o a

compreender o que dele tem naquilo que ele se queixa. Que o sujeito saiba das implicações

que o uso de drogas traz, afetando a sua própria vida e a das pessoas que o cercam, e o

quão necessário é o fato de ele se responsabilizar por cada um de seus atos, mesmo que

isso pareça uma coisa impossível. A escuta atenta e a palavra bem colocada podem

provocar transformações.

Por fim, gostaríamos de enfatizar também que o trabalho no serviço público,

particularmente em que se tem contato com as populações mais pobres, em situação de

maior vulnerabilidade, exige bastante do profissional, pois os desafios são muitos: a

precariedade material, o acesso a oportunidades e à informação, a educação, a falta de

esperança, a impossibilidade de sonhar, a violência, as doenças, as recusas de atendimento,

o desespero. Para tudo isso a insistência, a presença, o acolhimento, a escuta. Diante disso,

a necessidade da criatividade, da inovação e a busca constante por alternativas. Não há

apenas uma saída possível para cada dificuldade.
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