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RESUMO: As políticas públicas de atenção em saúde para usuários de álcool e 

outras substâncias psicoativas no Brasil contemplam uma rede heterodoxa de 

espaços terapêuticos, tanto em sua constituição institucional quanto em sua 

maneira de definir e incidir sobre o problema-alvo. Atualmente, a maioria dos 

espaços terapêuticos em ação são baseados na abstinência, ainda que as 

políticas públicas do país tenham como diretriz principal a redução de danos. 

Ressalta-se que os modelos de tratamento baseados em abstinência tendem a 

singularizar as individualidades dos pacientes a partir de noções patológicas de 

alteridade como “dependente químico”, “adicto”, “usuário problemático de 

drogas”. O silenciamento dos pacientes em termos ontológicos é uma 

característica desse tipo de alteridade. Parte-se do pressuposto que eles não 

podem responder por si próprios ou organizar a si mesmos. Lhes é permitido 

expressar apenas sintomas, problemas, desvios e alteridade. A presente 

comunicação tem como objetivo, então, chamar a atenção para a importância do 

trabalho antropológico, principalmente levando em consideração as experiências 

dos pacientes. A relação de pesquisa com esses indivíduos através da 

antropologia permite que eles se expressem ontologicamente, habilitando a 

visada sobre outro tipo de rede de cuidado materializado na descrição de 

vivências e deslocamentos no tempo-espaço. Através do diálogo com autores 

como Latour, Law e Mol, aponta-se para a importância política do trabalho 

antropológico, na busca por contemplar de maneira concreta as ontologias 

individuais dos pacientes enquanto forma de crítica a esses modelos de cuidado. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo levantar um ponto de discussão 

trabalhado em tese de doutorado (Loeck 2014). A saber, o papel político que a 

antropologia pode e deve assumir no sentido de empoderar indivíduos em 

situação de tratamento para dependência química em modelos terapêuticos 

baseados na abstinência total. Em outras palavras, a abordagem antropológica 

pode ajudar a tornar esses indivíduos novamente atores sociais e políticos 

plenos, inclusive contribuindo positivamente para a resolução de possíveis 



problemas e gaps encontrados na rede de atenção em saúde a partir de suas 

experiências de vivência e deslocamentos pelos diferentes modelos terapêuticos 

que a compõem. Este exercício se coloca como essencial uma vez que em 

muitos casos se pratica o silenciamento ontológico dos indivíduos que se 

encontram no papel social de pacientes. Como se pode observar no depoimento 

de Armando, um dos interlocutores da pesquisa citada: 

Por que as pessoas tem aquele medo né, de que drogado é 
violento. Mas enfim... E essa campanha da RBS também 
contribuiu muito pra isso. Essa campanha do crack. A 1ª fase da 
campanha, em 2009 e 2010, ela criminalizou, fez um estereótipo 
do usuário do crack. Que todo cara que tá na rua, que todo cara 
que é assim daquele jeito é usuário de droga, é crackeiro  (...) E 
não contribuiu nada. As pessoas ficaram com medo. Afastou, 
criou o medo. Eu culpo a RBS que é o maior [grupo de 
comunicação] do Estado, um dos maiores do Brasil, fazer uma 
coisa assim que criminalizou, aumentou a criminalização do 
pobre, do usuário de drogas. Não gosto desse termo, crackeiro, 
mas eles usam né. Me senti ali no meio assim, criminalizado, 
marginalizado. Não poder contribuir pro debate, sabe. Teve um 
debate na rádio uma vez, chamaram o Presidente da 
[Comunidade Terapêutica] PACTO, outras pessoas que 
trabalhavam assim. Eu liguei pra lá e perguntei por que não 
chamaram um usuário. Não chamaram os usuários pra participar 
(...) Eu senti muito isso com essa campanha. Meus direitos 
violados, sabe? Meus direitos como cidadão, como ser humano, 
violado. De ver na televisão: ó, o cara que usa crack é assim! Aí 
tu passa na rua e todo mundo te olha daquele jeito assim. Vai 
fazer o quê? A mídia tem poder! Por que não pegaram todo esse 
dinheiro que gastaram na campanha, que deve ter sido bastante, 
todo espaço na mídia que tiveram, que os idealizadores, que os 
formuladores da campanha tiveram. Por que não usaram isso 
para tratar as pessoas? [grifos meus] 

A indignação de Armando incita a pensar nas seguintes questões: qual 

o espaço de atuação política delegado aos usuários dependentes de substâncias 

psicoativas? Por que eles não podem participar dos debates e comunicações 

sobre o uso de psicoativos? Por que não podem participar ativamente das 

práticas terapêuticas e tratamentos para problemas relacionados ao uso de 

psicoativos (a não ser como pacientes)? Por que, enfim, não podem ser ouvidos? 

O trabalho de campo desenvolvido no decorrer da pesquisa citada acima 

se desenrolou primeiramente em dois eventos científicos de formação a respeito 

dos temas uso de substâncias psicoativas, dependência química, tratamentos 

para dependência química e rede terapêutica. Em seguida, foi realizado trabalho 



de campo etnográfico em quatro espaços terapêuticos para dependentes 

químicos da cidade de Porto Alegre, todos eles tendo como objetivo final a 

abstinência total: dois ambulatórios de atendimento psicossocial; uma 

comunidade terapêutica; e grupos de Narcóticos Anônimos. Na parte final da 

pesquisa foram feitas entrevistas em profundidade com pacientes desses 

espaços terapêuticos, justamente buscando que narrassem suas histórias de 

vida e deslocamentos pela rede de atenção em saúde – tanto pelos 

equipamentos pertencentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à rede 

complementar. 

No presente artigo é problematizada uma parte da primeira etapa do 

trabalho de campo, que tratou de uma campanha midiática e um evento científico 

de formação para profissionais da saúde, assistência social e outras ocupações 

ligadas às práticas de cuidado com dependentes químicos. Especificamente, 

trata-se de um evento científico de formação organizado como ponto alto de uma 

campanha midiática de grande alcance divulgada nos estados do Rio Grande do 

Sul (RS) e de Santa Catarina (SC) entre os anos de 2009 e 2012. Interessou, 

principalmente, observar quem fala a respeito da dependência química e como 

é representado, nos discursos e nas práticas técnicas, científicas e políticas, o 

indivíduo dependente químico. 

Analisando as políticas públicas de atenção em saúde para usuários de 

substâncias psicoativas (Brasil, 2004; 2008), e participando de eventos 

científicos sobre o tema, foi possível de se observar que há diferentes modelos 

terapêuticos no Brasil e que eles não necessariamente compartilham dos 

mesmos princípios ontológicos1. Há duas ontologias mais amplas e não 

necessariamente convergentes em ação no Brasil atual – no âmbito legal, a 

proibicionista e a descriminalizadora (legalizadora); no âmbito da 

saúde/terapêuticas, a patologia/abstinência e a redução de danos. Proibição e 

                                                        
1 A rede de atenção conta com diferentes tipos de propostas de intervenção terapêutica, 
algumas delas prevendo a retirada do indivíduo da vida em sociedade (internação de até 30 dias 
em hospital psiquiátrico ou ala psiquiátrica de hospital geral; internação de nove meses em 
comunidade terapêutica) e outras não (CAPS-ad, grupos de ajuda mútua, unidades básicas de 
saúde, programas de redução de danos). Sob outro ângulo ainda podemos dizer que algumas 
delas se pautam por modelos totalizantes, que procuram intervir sobre o indivíduo integralmente, 
caso dos grupos de ajuda mútua e comunidades terapêuticas, e outras por intervenções mais 
pontuais, como o tratamento de desintoxicação, tratamento farmacológico, a psicoterapia e 
outras abordagens biomédicas em geral. As comunidades terapêuticas e os grupos de ajuda 
mútua são considerados instituições complementares à rede do SUS. 



patologia/abstinência de um lado; redução de danos e descriminalização 

(legalização) de outro. Creio que o mais importante de ser notado aqui é que as 

abordagens teórico-práticas da ciência e da técnica, tanto de um lado quanto de 

outro dessa polarização conceitual, expressam enunciados políticos, algumas 

vezes explícitos e outras vezes implícitos nas próprias práticas de categorização 

e intervenção direcionadas aos usuários de psicoativos.  

É possível afirmar hoje que o conceito de dependência química está 

entranhado na maneira moderno-contemporânea globalizada de viver. É um 

conceito bastante maleável e que foi globalizado, em termos de disseminação 

cultural, social e política, através das ciências biomédicas e dos organismos 

multilaterais, através de tratados internacionais pautados em discursos e 

práticas técnico-científicas. Especificamente, quando se trata dos critérios 

modernos de definição dos problemas de saúde associados ao uso de 

substâncias psicoativas, são utilizados dois manuais de referência advindos da 

biomedicina científica, o CID-10 (OMS, 1995) e o DSM-V (APA, 2014). O que 

fica claro nas definições de ambos os manuais é que a perda de controle e o uso 

contínuo apesar de danos são os principais fatores que identificam o diagnóstico 

biomédico da dependência química. 

A seguir, a partir de um exemplo empírico retirado do trabalho de campo 

citado acima, demonstra-se como o dependente químico é tornado outro, uma 

alteridade, a partir de pronunciamentos da mídia e do discurso científico 

associados. Depois, na segunda parte do artigo, problematiza-se a importância 

política da antropologia na abordagem desse tipo de alteridade. 

O DEPENDENTE QUÍMICO ENQUANTO ALTERIDADE: EXEMPLOS DO 
DISCURSO MIDIÁTICO E CIENTÍFICO 

Apresenta-se a seguir exemplos retirados do trabalho de campo 

etnográfico a respeito de como, através de diferentes recursos materiais e 

simbólicos, dentro da vertente de terapêuticas identificadas anteriormente como 

de abstinência, o usuário de psicoativos pode ser tornado outra coisa. Ele é 

transformado em um “zumbi-animal” ou em um “caso clínico a ser gerenciado”, 

não permanece como um ser humano pleno de suas faculdades e capacidades. 



A perda de controle sobre o próprio comportamento é um dos sintomas 

identificados pela biomedicina que estabelece o link e justifica a intervenção 

normativa de saúde sobre os indivíduos consumidores de psicoativos. Este 

sintoma é um dos mais característicos do conceito de dependência química 

apresentado nos manuais biomédicos. Mas é importante ressaltar que este 

conceito deveria ser aplicado em contextos terapêuticos, com objetivos 

diagnósticos. Pois, como aponta Rosenberg, “(...) o diagnóstico rotula, define e 

prevê, e ao fazer isto, ajuda a constituir e legitimar a realidade a qual discerne” 

(2002, p. 240)2. A característica sintomática e a própria categoria diagnóstica, 

ao serem transpostas e repetidas de forma descontextualizada nos processos 

comunicativos de massa ou mesmo em comunicações com o objetivo de 

formação (instrução) técnica, podem atuar como fatores estigmatizantes, 

prejudiciais aos indivíduos que de alguma forma ingressam na rede de atenção 

em saúde. O sintoma e a categoria diagnóstica assumem, então, uma conotação 

política, generalizante, universalizante. 

A campanha “Crack, nem pensar” se desenrolou através de publicidade, 

reportagens, editoriais e formação de opinião, tendo culminado com a 

organização de um evento científico internacional sobre o tema do uso de 

psicoativos. A campanha ajudou a disseminar uma maneira nada inclusiva de 

interpretar o uso de substâncias psicoativas, principalmente de substâncias 

ilícitas, e a dependência química. As implicações diretas desse modo de ver e 

praticar a dependência química recaem principalmente no indivíduo usuário ou 

dependente, na medida em que se cria um sistema polarizado – ou está 

totalmente fora, ou totalmente dentro –, no qual ele só pode ser incluso como 

alteridade, como um outro, e um outro que não é consciente de si ou do que faz, 

transformando-se em perigo para a vida social (Foucault 2009). 

A campanha foi difundida por uma grande empresa de comunicação que 

tem a hegemonia do setor em dois estados do sul do Brasil (RS e SC) entre 2009 

e 2012. Contou com apoio de figuras públicas – dos contextos técnico-científicos, 

midiático, político etc. – em sua divulgação e disseminação. A partir de Brigs e 

Hallin (2007; 2010), pode-se sugerir que a reportagem ou a informação midiática 

em saúde, é um ato político, é uma comunicação política, ou ao menos possui 

                                                        
2 Todas as traduções de citações neste artigo foram feitas pelo autor. 



uma conotação política. Desta forma, é possível de pensar na campanha e no 

evento científico abordado aqui da mesma maneira.  

O grande alcance e o respaldo social do grupo de comunicação são 

inegáveis nos dois estados citados. Trata-se da maior afiliada do maior grupo de 

comunicação brasileiro, a Rede Globo de Comunicação. Um grupo de 

comunicação da envergadura do Grupo RBS, que está diariamente em contato 

com grande parte da população gaúcha e catarinense, ao abordar um assunto 

recorrentemente com ênfase particular e por um longo período de tempo, não 

pode ser ignorado como um ator social político.  

E não apenas no sentido de que suas reportagens jornalísticas colocam 

em ação determinadas facetas da dependência química – ou uma determinada 

dependência química –, mas também no sentido de que o grupo RBS, ao se 

associar com outros atores sociais institucionais de natureza diversa – 

universidades, Ministério Público, organizações da sociedade civil, instituição de 

classe (juristas, magistrados, médicos) – e promover ações práticas no âmbito 

social, extrapola o alcance simbólico de sua campanha editorial/jornalística. 

Analisando a parte publicitária da mesma campanha, que foi 

intensamente baseada em mensagens curtas e impactantes e, principalmente, 

em imagens chocantes, o trabalho de Petuco (2011) é exemplar ao debater tal 

assunto. Resumidamente, ele diz o seguinte: 

O que está sendo dito nestas campanhas? Que os usuários de 
crack são monstros perigosos, que habitam as sombras, a 
escuridão, os becos sujos, as escadarias, calçadas. 
Desumanizados, são capazes de fazer sofrer às pessoas que os 
amam, roubando-lhes dinheiro, agredindo-as, negligenciando 
cuidados e carinho, destruindo sonhos, desejos, anseios, 
desfazendo relações, traindo a confiança. Tudo por causa do 
crack (Petuco, 2011, p.117). 

Mas o alcance e a recepção pública da campanha midiática não são o 

objeto principal de análise aqui. Não se trata de entender como e se as 

mensagens são recebidas ou até que ponto elas são critica ou acriticamente 

assimiladas pelo público, e sim colocar em perspectiva o argumento que está 

sendo transmitido – de certa forma, tensionar qual tipo de realidade patológica 

está sendo colocada em ação. Em outras palavras, procura-se demonstrar aqui 

como a campanha coloca em prática uma determinada dependência química, 



ressaltando aspectos do problema que não necessariamente são aqueles que 

contribuem para o melhor acolhimento e cuidado aos dependentes químicos. 

Midiática e publicitariamente houve o privilégio explícito a uma visão 

demonizadora do problema de saúde, que ao mesmo tempo só pode ser 

respaldado ou legitimado tendo como fiadores o discurso político, o científico e 

o jurídico-policial. 

Suprimiu-se assim o diálogo e a informação. E propagou-se a ideia de que 

a melhor prevenção é o não uso, e que a melhor opção para contornar os 

problemas de saúde relacionados ao uso reside na patologização e nas diversas 

modalidades de tratamento baseadas na abstinência – ambulatorial, hospitalar, 

grupos de ajuda mútua, comunidades terapêuticas etc. Trata-se da lógica do 

“nem pensar”. 

E essa lógica foi o pano de fundo de um evento científico – 1º Congresso 

Internacional Crack e Outras Drogas: um debate social que se impõe 

(CONICRACK) –, realizado conjuntamente pela rede de comunicação RBS, a 

Associação do Ministério Público do RS, e a Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul no ano de 2010. Este evento pode ser visto como um ponto alto da 

campanha “Crack, nem pensar”, já que contou com grande participação de 

trabalhadores da área de saúde, assistência social e outras áreas que atuam na 

atenção ao usuário de substâncias psicoativas vindos de todo o estado do RS e 

outros locais do Brasil, inclusive com respaldo e alocação de recursos públicos 

para o deslocamento dessas pessoas. 

O evento contou com palestras de diversas autoridades e especialistas 

no assunto – o presidente do Superior Tribunal Federal do Brasil à época fez a 

fala de abertura e especialistas em dependência química, em comunicação, em 

educação e segurança pública do Brasil e do exterior participaram. O público 

reunido ultrapassou as mil pessoas que vieram de locais diversos dentro do 

Brasil – por volta de 1,2 mil pessoas, de nove diferentes estados e 140 

municípios. Em sua maioria, profissionais que lidam com o cuidado, com a 

prevenção ou com a repressão ao uso de psicoativos nos seus cotidianos de 

trabalho. 

O que mais chamou a atenção durante o evento foi o tom nada 

construtivo e até preconceituoso de algumas apresentações. Cita-se o exemplo 

de um psiquiatra argentino em uma das mais aguardadas e aplaudidas das 



palestras. Seus comentários poderiam ser interpretados simplesmente como o 

posicionamento político conservador de um profissional dentre muitos que 

possivelmente possuem uma abordagem contrária. Mas houve muitas palmas e 

gritos de incentivo em alguns momentos de sua fala, chegando a interromper o 

palestrante. 

O que significa dizer, na prática, que o discurso deste apenas um foi 

compartilhado por um grupo muito maior de pessoas. Maior inclusive do que o 

número de indivíduos presentes no evento se pensarmos naqueles que 

aplaudiram o médico como potenciais disseminadores de suas ideias. Se o foco 

do evento era a dependência de crack e suas especificidades, na prática foi algo 

mais amplo. Apesar de estar em grande parte baseado em discussões 

científicas, pode-se dizer que o viés político foi também notável. Foi visível que 

o discurso científico estava ali para justificar determinadas posições políticas, 

tanto no âmbito de como legislar publicamente sobre o assunto quanto no âmbito 

de ressaltar a separação de grupos de indivíduos enquanto diferentes – como 

outros, a partir da demarcação da alteridade patológica – para justificar a 

intervenção. A seguir, um trecho da fala do próprio psiquiatra argentino – 

Eduardo Galina, autor de vários livros sobre dependência química e diretor de 

clínica especializada – no evento como um exemplo da transformação do usuário 

de psicoativos (dependente ou não) em um outro. Um outro não apenas no 

sentido patológico, mas ontológico, uma vez que os sintomas identificados pela 

ideia de dependência química forjam um tipo específico de indivíduo e de 

subjetividade: 

Então os toxicômanos pensam ao contrário do que nós 
pensamos. Vou lhes dar um exemplo sensacional que qualquer 
um de vocês que tenha experiência na droga vai me dizer se falo 
verdade ou não: pior momento da vida do toxicômano é quando 
nós o limpamos e ele vira melhor. Quando está melhor, começa 
a se recuperar, começa a tragédia (...) Toxicômanos não 
entendem a palavra “futuro”. Por isso os tratamentos, que além 
do tratamento médico há todo o tratamento de reabilitação, 
temos que voltar a ensinar que existem consequências. Que 
existe futuro. Eles não se importam. Têm que se divertir agora, 
até o fim do mundo. Por isso despenalizar é um erro total. E as 
técnicas de redução de danos, exceto em certas circunstâncias, 
é uma forma de aceitar isto. Eu entendo que em certas 
circunstâncias se deve fazer algumas coisas, mas aquela 
expansão que tem agora, que todo mundo está gostando da 
Redução de Danos, é manter a situação como gostam os 



adictos, como gostam os toxicômanos, os dependentes 
químicos. Menos pior, mas continuar com isso (...) Para tratar 
drogados temos que entender que [o] drogado sofreu lavagem 
cerebral e pensa diferente dos outros. É dizer: nós pessoas 
civilizadas temos que ter pensamento lógico e temos que ter 
responsabilidade de nossos atos, temos que ter consciência dos 
outros. Poder pensar antes de fazer. Eles mudam. Então nossas 
lógicas não têm utilidade nenhuma se a pessoa está se 
drogando (...) Aqueles que estão em crack, todos aqueles que 
usam cocaína, que estragam o lóbulo frontal, não tem 
capacidade de pensar em Deus, em espiritualidade, em nada. 
Perdem toda essa capacidade. Viram macacos. Mas não no bom 
sentido. Macaco é um animal maravilhoso (...) Até para trabalhar 
numa bomba de gasolina tem que saber manejar um 
computador. E nós, em nossos países estamos criando, em vez 
de homo sapiens, voltando ao homem de neanderthal. O 
consumo de crack, de paco, dessa forma suja de cocaína, gera 
homens de neanderthal. Aqueles macacos que não tem 
capacidade de ter socialização. Não podemos pedir que eles 
compreendam o que é Deus, ou ter espiritualidade. Porque para 
termos espiritualidade temos que ter esses 18 mm de córtex pré-
frontal (...) Então não podemos curá-los apenas com a palavra 
de Deus. Isso não é contra a religião. A espiritualidade é 
fundamental para muitas pessoas. Para a grande maioria ter 
crença lhes permite pensar e sentir a vida de outra forma. Eles 
não podem, não têm cérebro. 

Ressalta-se esta fala para ilustrar o mote desse grande evento que teve 

como maior objetivo informar e formar profissionais atuantes na área de atenção 

aos usuários de substâncias psicoativas sobre as últimas novidades no combate 

e tratamento do uso de crack e outras substâncias psicoativas. No geral, ficou 

claro que algumas “verdades” foram amplamente divulgadas, sem qualquer 

abertura ao debate, tanto na parte publicitária da campanha quanto na sua 

abordagem científica. Apesar de louvável a proposta de trazer o assunto para a 

discussão em sociedade, houve um grande desserviço prestado pela campanha 

em suas diversas materializações: a insistência na desumanização ou 

animalização dos usuários de crack e, em consequência, dos usuários de 

substâncias psicoativas ilícitas em geral.  

Em vez de promover o empoderamento e a desestigmatização dessas 

pessoas, a estratégia simbólica, retórica e prática apontou na direção oposta: 

para a desubjetivação, para a passividade do indivíduo visto como problemático, 

para a falta de autocontrole, para a animalização dos dependentes químicos – 

e, por conseguinte, dos usuários não dependentes de substâncias ilícitas, uma 

vez que estes são vistos sempre como potenciais dependentes. E isto implica 



em uma ideia de cuidado específica que, diferentemente do cuidado da redução 

de danos, passa pelo estabelecimento da relação hierárquica entre paciente, de 

um lado, e especialista/sistema terapêutico de outro. 

Um artigo de Rose (2000) traz excelentes exemplos sobre a biologização 

da conduta, principalmente do comportamento desviante. Pensando neste 

contexto que traz o crack para o centro das atenções, e a indistinção que 

normalmente se faz no senso comum entre as diversas substâncias psicoativas 

ilícitas, as implicações não são poucas ou pequenas. Segundo o autor, 

diferentemente das teorias eugênicas do começo do séc. XX, que eram 

direcionadas a grupos populacionais específicos,  

as novas concepções biológicas sobre a origem da conduta 
patológica focam no indivíduo, e estão ligadas a uma nova 
concepção da ‘saúde pública’ de controle de crime. Nessas 
estratégias, intervenções sociopolíticas são legitimadas não pela 
linguagem da lei e dos direitos, mas em termos de prioridade em 
proteger as ‘pessoas normais’ contra os riscos que ameaçam 
sua segurança e felicidade (Rose, 2000, p.7). 

Ou seja, essa associação do consumo de crack com violência e 

comorbidades psiquiátricas como transtorno antissocial, por mais que 

terapeuticamente possam ter suas justificativas, quando transposta para outros 

cenários sociais públicos legitima vários tipos de intervenção que trazem consigo 

a expressão da violência, seja física ou moral. Esta é, provavelmente, uma das 

implicações menos discutidas a respeito da tendência recente em se transformar 

a gestão do uso de psicoativos em um problema de saúde pública quase 

exclusivamente pela via da patologização.  

Na rede de atenção em saúde da qual o evento tratou, o usuário de 

psicoativos/dependente químico/paciente está o tempo todo presente, ele é o 

objeto dos discursos patológicos e das práticas terapêuticas, ele é quem deve 

ser cuidado. Por outro lado, sua presença constante não deixa de remeter a um 

tipo de ausência. Física, subjetiva e moralmente ele não está presente. Ele não 

pode falar por si, expressar-se ontologicamente. É papel dos especialistas e 

técnicos adequar as vivências desses indivíduos à ontologia 

patologia/terapêutica. Após este movimento, e de transformar o usuário de 

psicoativos/dependente químico da ativa em usuário de psicoativos/dependente 

químico em tratamento, este recupera sua capacidade de expressão, mas ainda 



não a de expressão ontológica. Ele passa a poder se expressar unicamente 

como um doente ou um doente em tratamento. Remetendo ao início do artigo, é 

exatamente este tipo de silenciamento que tanto incomodou Armando, quando 

ele reclamou de não ter podido participar de um debate sobre o tema no rádio. 

Retomando um argumento apresentado anteriormente, o ato de 

diagnosticar não é neutro ou isento de implicações, principalmente quando se 

confunde com categorias de estigmatização e de controle e normatização social, 

como é o caso da dependência química. O diagnóstico biomédico, uma ação de 

poder e classificação que cria categorias de indivíduos, nestes casos, pode ser 

tão normativo quanto classificações da abordagem criminal/policial. O 

diagnóstico biomédico, em alguns casos, não implica necessariamente em 

proporcionar autonomia individual e subjetiva para os pacientes diagnosticados. 

Pelo contrário, pode implicar em sujeição, submissão e controle em relação a 

grupos hierarquicamente empoderados, como as equipes técnico-profissionais. 

A principal implicação de se abordar a questão do uso de substâncias 

psicoativas a partir da leitura estritamente patologizante é que assim não se 

pensa em diminuir as chances de alguém entrar em processos de dependência 

química preventivamente, reduzindo fatores de risco. Mas sim em criar e tratar 

doentes. Para tanto se faz necessária a criação de espaços como os citados no 

presente artigo, espaços de especialistas. Os usuários de psicoativos, os 

dependentes químicos, são presença constante, mas enquanto ausência. Fala-

se deles o tempo todo, mas pouquíssimas (ou nenhuma) chance eles têm de se 

expressarem por si ou sobre si próprios. A esta figura (dependente químico), 

nesses contextos específicos que citei acima – voltados para a abstinência –, 

não é permitida a expressão ontológica, apenas a expressão patológica.  

A ABORDAGEM ANTROPOLÓGICA E A RECONSTITUIÇÃO DO 
DEPENDENTE QUÍMICO ENQUANTO ATOR SOCIAL E POLÍTICO 

Um dos papéis que a antropologia vem assumindo na 

contemporaneidade é justamente atuar como uma ferramenta de comunicação 

política, um veículo, um media, para que vozes silenciadas possam se expressar. 

No desenvolvimento da tese de doutorado citada no começo do artigo, tentou-

se levar literalmente a sério as experiências de indivíduos na posição social de 



pacientes. Stricto sensu, entender que eles são os maiores conhecedores de 

suas próprias dependências químicas – e, portanto, da dependência química 

como um fenômeno abstrato –, pois vivem ou viveram esta condição a partir de 

uma posição subjetiva e ontologicamente inatingível por outros indivíduos. O 

interesse nessas experiências, ou na escuta de trajetórias de vida, se deu no 

seguinte sentido: médicos, terapeutas, especialistas em dependência química, 

todos falam, são ouvidos, possuem voz ativa no universo da atenção aos 

usuários de substâncias psicoativas. Os dependentes químicos não. Existe um 

determinismo biológico e normativo que dissemina a ideia de que essas pessoas 

não comunicam, ou comunicam apenas sintomas, problemas, desvios e 

alteridade, como foi demonstrado anteriormente. 

O dependente químico, o usuário problemático, e mesmo o usuário 

normal de psicoativos ilícitos, só podem existir, ou só existem socialmente 

enquanto alteridade. Mas não qualquer alteridade, e sim uma alteridade 

silenciada, que não pode responder por si e organizar a si mesma. A 

diferenciação desses indivíduos para com os outros – ou o seu processo de 

alterização –, é feita de diversas maneiras, cada vez mais a partir de modelos 

diagnósticos praticados pelas ciências biomédicas e comportamentais, mas 

também a partir de modelos morais e jurídicos. 

Como foi demonstrado na primeira parte do presente artigo, no Brasil 

atual o uso de substâncias psicoativas ilícitas ainda é visto de maneira 

estigmatizada e preconceituosa por alguns setores da sociedade, fato que passa 

pela associação da dependência química com a pobreza, com a marginalidade 

e com a violência. A maior parte da gestão das questões de saúde relacionadas 

ao tema é contaminada por ideias muitas vezes contra produtivas do ponto de 

vista do cuidado, tais como a imputação de um grande poder negativo ou 

destruidor às próprias substâncias – o que é no mínimo estranho, já que fora das 

relações com organismos humanos elas nada produzem – ou então a 

desumanização e animalização dos indivíduos que se tornam dependentes 

químicos.  

Em alguns casos são representantes da própria ciência que ajudam a 

disseminar tais preconceitos, como no exemplo apresentado anteriormente. Não 

é possível de medir exatamente o alcance das palavras do médico que classifica 

todos os usuários de cocaína como diferentes, como não-humanos, mas se pode 



problematizar o contexto no qual essas palavras foram pronunciadas e suas 

possíveis implicações políticas. Trata-se de um representante da ciência, um 

especialista em dependência química, fazendo tais assertivas para um público 

que lá estava buscando informações para complementar o conhecimento de 

suas práticas profissionais diárias de cuidado a usuários de psicoativos. Dada a 

grande aceitação do público presente naquele anfiteatro, não fica difícil de 

sugerir que, ao menos em parte, aquela mensagem foi passada para frente, 

circulou e instruiu pessoas. 

Law e Hassard (1999) apontam para as implicações das generalizações 

que o trabalho acadêmico e a produção científica demandam. A maior delas é 

justamente a perda da capacidade de dar conta da complexidade dos fenômenos 

implícita no ato de classificação e nomeação. Esse tipo de generalização a 

respeito de uma suposta condição mental dos usuários de cocaína, por exemplo, 

se levada a sério por todas as pessoas envolvidas com o cuidado de usuários 

de psicoativos, pode trazer resultados práticos ruins – pode afastar pessoas que 

se beneficiariam com algum tipo de tratamento. Isso partindo do princípio 

biomédico de que a dependência química é um fenômeno multifacetado, mas 

com características individuais preponderantes. Tratam-se indivíduos. Não se 

pode ignorar os aspectos individuais no tratamento de acordo com os manuais 

mais utilizados na biomedicina – CID-10 (OMS, 1995) e DSM-V (APA, 2014). 

Entretanto, aqui não se trata do alcance de uma generalização científica, mas do 

alcance de uma generalização proferida por um representante da ciência. 

Com o objetivo de contornar esse tipo de assertiva, e transformar esses 

supostos não-humanos abordados durante o trabalho de campo em agentes 

sociais e políticos plenos, na tese de doutorado que informa o presente artigo foi 

estabelecido o diálogo com um conjunto de autores inspirados principalmente 

por Bruno Latour. Em seu livro Reassembling the Social, Latour (2005) procura 

demonstrar a importância de retomarmos o sentido original da palavra “social” 

no âmbito dos estudos sociais. Procurando distinguir a abordagem da actor-

network-theory (ANT) do que ele chama de “sociologia do social”, o autor aponta 

para uma “sociologia das associações” que procura “seguir os atores sociais” em 

seus deslocamentos, delegando-lhes o trabalho de ordenar a realidade da qual 

são participantes. Esta ferramenta metodológica, segundo Latour, é mais 

adequada para pensarmos realidades em disputa ou em transformação, já que 



não procura explicar através de conceitos sociológicos preestabelecidos, mas a 

partir de descrições informadas pelos próprios agentes em (rel)ação. Em outras 

palavras, a ideia de “social” na sistematização da ANT feita por Latour vai de 

encontro com a de “performance” ou “performatização”.  

Não exatamente no sentido de que o social é dramaturgicamente 

performatizado, e sim de que só pode ser apreendido enquanto fenômeno 

emergente. O que o autor chama de social não é um recorte metodológico que 

direciona (incita) a pensar em um conjunto de aspectos mais ou menos 

delimitados da realidade, tal qual o fazem as ideias de biológico e psicológico, 

cada uma com suas particularidades. Relacionando isto ao tema do presente 

artigo, não se trata de sugerir a observação dos aspectos sociais da dependência 

química – considerada um fenômeno biopsicossocial – e seu tratamento, e sim 

de observar que tipos de associações entre atores sociais – e quais são esses 

atores-sociais – sustentam sociologicamente esse fenômeno biopsicossocial. O 

social latouriano é, então, o conjunto de relações (associações) entre atores 

sociais que, em um determinado momento, permitem a um fenômeno qualquer 

existir, e também permite a ele ser observável, analisável, descritível. 

O exercício praticado durante o trabalho de campo foi, além de executar 

a observação participante em diferentes espaços terapêuticos, fazer entrevistas 

em profundidade com pacientes desses locais, com o objetivo de captar suas 

movimentações nos meandros de uma rede de atenção em saúde que se 

mostrava mais heterodoxa do que homogênea. O objetivo final foi reconstituir a 

partir das vivências desses indivíduos uma rede concreta, informada por suas 

movimentações, em oposição a uma rede abstrata, idealizada pelas políticas 

públicas. 

A falta de uma resposta positiva e constante através das intervenções 

biomédicas em relação aos dependentes químicos abre espaço, há muito tempo, 

para uma gama de instituições assistenciais pautadas por outros parâmetros, 

como as comunidades terapêuticas de orientação religiosa e os grupos de ajuda 

mútua como os Narcóticos Anônimos. O espaço ocupado por estes últimos 

modelos institucionais é, na verdade, bastante significativo no sentido de que há 

um grande número dessas instituições prestando assistência no Brasil 

contemporâneo. 



Ou seja, há diferentes performances da dependência química em ação. 

Como sugere Mol (1999) quando fala de ontological politics, não é o caso de 

realidades plurais, mas múltiplas. Não há diferentes versões da dependência 

química em ação, mas diferentes dependências químicas sendo colocadas em 

prática em situações específicas através da associação de atores sociais 

específicos: 
Ontological politics é um termo composto. Ele fala de ontologia 
– que na linguagem filosófica padrão define o que pertence ao 
real, as condições de possibilidade com que vivemos. Se o termo 
‘ontologia’ é combinado com o de ‘política’ então isto sugere que 
as condições de possibilidade não são dadas. Que a realidade 
não precede as práticas mundanas com as quais interagimos, e 
sim que é moldada por essas práticas. Então o termo política 
trabalha para destacar este modo ativo, esse processo de 
moldagem, e o fato de que seu caráter é tanto aberto quanto 
contestado (Mol, 1999, p.75). 

 

E não se trata apenas do uso de termos e conceitos diferentes – como 

nos grupos de Narcóticos Anônimos em que a ideia de “adicção” substitui a de 

dependência química – e sim de diferentes performatividades tanto da noção de 

patologia quanto da de terapêutica. As metodologias – e aqui se amplia a ideia 

de que o método é apenas científico; no caso, estou pensando em métodos de 

cuidado, que também podem ser não científicos (religioso, ajuda mútua) –, como 

dizem Law et al., não apenas constroem e representam realidades, mas 

principalmente performatizam, colocam em ação realidades. No caso da 

dependência química isso fica bastante claro.  

Novamente, um diálogo com Law et al. é importante, quando tratam de 

como devemos pensar sobre o que queremos em termos metodológicos, sobre 

o que queremos com nossas pesquisas e instrumentos de medição da realidade, 

na medida em que eles “produzem realidade(s)”. Os autores apontam para as 

implicações políticas do método: 

Nós realmente queremos o tipo de coletividades implicadas 
pelas etnografias, pelos surveys, pelos grupos focais, ou por 
compilações de dados de transações? Nós sequer sabemos o 
que eles são? E qual tipo de subjetividades e coletividades eles 
estão propagando? Como vocês irão ver, nós não estamos mais 
apenas lidando com questões metodológicas. Nós também 
estamos negociando com política, com questões a respeito dos 
tipos de mundos sociais e subjetividades que nós queremos 
ajudar a fazer mais real – realizar – em e através de nossos 



métodos. Nós estamos lidando com o que Annemarie Mol (...) 
chama de ontologia política (Law et al., 2011, p.12). 

Como abordar tecnologias terapêuticas que estão incluídas em uma 

mesma rede ideal prevista nas políticas públicas, mas que possuem ontologias 

políticas heterodoxas? Desde a desintoxicação de um organismo para evitar a 

crise de abstinência até a mudança de vida, que normalmente pode ser 

acompanhada de uma transformação de identidade, praticada em grupos de 

ajuda mútua ou comunidades terapêuticas? 

Para os indivíduos que ingressam em processos de dependência 

química nesses contextos terapêuticos baseados em abstinência total, 

normalmente o cuidado é agenciado de fora, quando não imposto de fato. É mais 

comum o sujeito ser acusado de estar enfermo do que ele se dar conta e assumir 

por conta própria tal enfermidade. E isto implica em desdobramentos muito 

diferentes daqueles que ocorrem com sujeitos que buscam o cuidado enquanto 

cidadãos, enquanto consumidores, enquanto agentes racionais confrontados 

com um leque de opções terapêuticas diversas, institucionais ou não – como se 

pretende com as práticas de redução de danos. No caso da dependência 

química a própria definição diagnóstica da enfermidade transita entre as esferas 

da acusação moral, do desarranjo orgânico, da transgressão legal. 

Resumidamente, fica a impressão de que as infinitas assemblages (Latour, 

2005) que expressariam empiricamente uma diversidade de nuances entre os 

extremos binários da abstinência total e da dependência química 

fisiologicamente mais extrema possuem pouco espaço nas práticas de cuidado 

voltadas para a abstinência. Deve-se estar, sempre, de um lado ou de outro 

dessa relação binária. Não há lugar para meios-termos ou nuances. 

Como sugerem Bonet e Tavares (2007), quando recuperamos “a 

experiência envolvida nos processos de cuidado – na sua singularidade, 

contingencialidade e ação criadora de sentido – não precisamos reeditar falsas 

dicotomias decorrentes da opção pelas teorias da ação em contraste às teorias 

da estrutura” (Bonet; Tavares, 2007, p. 265). Ou seja, não se trata de pensar se 

os indivíduos são direcionados pelas estruturas sociais ou se escolhem 

livremente os processos de cuidado aos quais se submetem ou são submetidos, 

mas de atentar para as particularidades que emergem de cada trajetória. Não se 

trata, nesta perspectiva sugerida, de mostrar um outro lado da dependência 



química a partir de trajetórias de vida, em oposição àquele em que supostamente 

estariam as instituições, as leis e as disciplinas científicas. Mas em prestar 

atenção nas maneiras pelas quais esses dois lados hipotéticos da dependência 

química se conectam empiricamente. Atentar para os eventos concretos que 

ocorrem significa ver como uma categoria social – dependência química – é 

negociada, imposta, aceita, confrontada na prática. 

A partir disso, é possível sugerir que a abordagem antropológica de 

indivíduos em situação terapêutica para dependência química em locais 

baseados em abstinência total pode se aproximar da performatização de sujeitos 

e subjetividades praticada pela redução de danos, na medida em que permite 

que os indivíduos descrevam a si mesmos a partir de suas próprias categorias e 

vivências. Trata-se de uma busca pela ontologia dos pacientes no desenrolar de 

suas trajetórias de vida – ou de uma performatização ontológica dos mesmos. 

A importância da perspectiva dos pacientes é que além deles normalmente 

não possuírem espaço e voz nos debates públicos e científicos – quando o 

espaço é aberto podem apenas se expressar como doentes –, a maneira pela 

qual são performatizados terapeuticamente limita a sua atuação no mundo 

enquanto representantes políticos de si mesmos – trata-se de uma alteridade 

patológica. Os usuários de psicoativos criam movimentos sociais para defender 

seus direitos3. Dependentes químicos, dificilmente. Já nas práticas de redução 

de danos há uma interface de representação política, ou de grupos que procuram 

deixar que os usuários de psicoativos sejam cuidados fora do eixo da patologia. 

Mas o interesse aqui não é na redução de danos e sim nas práticas terapêuticas 

voltadas para abstinência. Daí a importância de ouvir os pacientes a partir da 

escuta antropológica, exatamente na busca da reconstrução ontológica de suas 

individualidades e multiplicidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os percursos ou deslocamentos de indivíduos em situação de 

tratamento, indivíduos que de uma forma ou de outra se associaram com o uso 

                                                        
3  Cito aqui dois exemplos: LANPUD (Rede Latino-Americana de Pessoas que Usam Drogas) –  

<http://lanpud.blogspot.com.br/>. Acessado em 10 out. 2015. E a Marcha da Maconha – 
<http://marchadamaconha.org/>. Acessado em 10 out. 2015. 



de psicoativos, se apresentam como dado essencial no reagregamento social da 

dependência química. Há diferentes politics em ação nesta questão. O papel do 

antropólogo, ou um deles, ao menos, deve ser dar voz a quem não possui. Os 

outros atores sociais dessa rede, principalmente quando se aborda as 

terapêuticas baseadas na abstinência total, possuem muita voz, inclusive a 

ponto de deslegitimar a outra ponta da relação, os pacientes. 

Mas a metodologia antropológica e a busca pelo dado qualitativo nos 

permite acessar esses indivíduos – posicionados socialmente por outras práticas 

técnicas, científicas e terapêuticas em uma categoria de alteridade patológica – 

e performatizá-los ontologicamente. Na pesquisa de campo que informa o 

presente artigo (Loeck, 2014) foram abordados espaços terapêuticos que 

acolhem indivíduos através da imposição de conceitos, colocando-os em uma 

posição de alteridade em relação à população em geral e, consequentemente, 

lhes delegando uma posição ou papel social de paciente – doente. Mais do que 

apontar para uma performance de patologia, trata-se da criação de uma 

alteridade patológica, de uma patologia que não apenas coloca em ação a 

diferença em termos científicos ou técnicos com fins terapêuticos, mas que 

contribui para a prática da alteridade social-moral. 

Pretendeu-se, no presente artigo, ressaltar a importância de uma 

performatização antropológica da dependência química, pensando no papel 

social do método, como sugerido por Law et al. (2011). A performatização da 

dependência química que se buscou sugerir aqui deve ser diferente daquelas 

que as ciências biomédicas ou outras técnicas terapêuticas aplicam com o 

objetivo de tratar ou curar. Como apontam Law et al.: 

Esta, então, é a vida social do método versão um. A afirmação é 
que os métodos são do mundo social; de que eles são 
ferramentas que tendem a refletir as preocupações daqueles 
que advogam por eles, e que eles subsistem em ecologias 
particulares. Mas então temos a vida social do método versão 
dois; a ideia de que os métodos são por sua vez implicados no 
mundo social. Eles são também, desta maneira, do mundo 
social, no sentido de que o constituem e o organizam. Ou, para 
usar o jargão, de que eles não apenas representam a realidade 
lá fora; mas de que eles são também performativos do social 
(Law et al., 2011, p.8 – grifos meus). 



A ciência sobre a dependência química que pode ser colocada em 

prática pela antropologia tem a ver com desvelar (reagregar) as associações 

sociais pelas quais passa(ra)m indivíduos que ingressa(ra)m em itinerários 

terapêuticos específicos. O interesse não seria produzir conhecimento sobre 

essas pessoas e essa condição patológica no mesmo sentido das ciências 

biomédicas mas, partindo das experiências práticas desses sujeitos, entender 

como eles se apropriam das ferramentas terapêuticas e o que isso implica ou 

implicou em suas vidas. Quais os desdobramentos práticos da passagem por 

este ou aquele modelo terapêutico? O que as associações com determinado 

modelo terapêutico em determinado momento de suas vidas produziu ou deixou 

de produzir? Em outro sentido, quais atores sociais se associaram em 

determinado momento para colocar em prática uma noção de patologia e/ou de 

cuidado? 

Não se pode ignorar que a antropologia também pode performatizar, 

usando as ideias de Law et al. (2011), uma determinada dependência química a 

partir do seu modelo metodológico de coleta e análise de dados. Mas a 

metodologia antropológica e a busca pelo dado qualitativo permite acessar 

indivíduos – posicionados socialmente por outras práticas técnicas, científicas e 

terapêuticas em uma categoria de alteridade patológica – e performatizá-los 

ontologicamente. Em outras palavras, não interessaria saber sobre a doença per 

se, ou sobre as interpretações subjetivas da mesma, e sim sobre a vivência 

prática e social de estar associado, em alguns momentos, com performatizações 

patológicas do uso de substâncias psicoativas. 

Ou seja, este tipo de abordagem permite perceber que existem pessoas 

que conseguem produzir bons desdobramentos a partir dos contatos 

terapêuticos institucionais. Por outro lado, outros não conseguem exatamente 

por se tratarem de abordagens terapêuticas que não contemplam a diferença. 

Pelo contrário, produzem alteridades patológicas para incluir apenas iguais. Em 

outras palavras, analiticamente se trata de buscar sobreposições produtivas 

entre diferentes práticas terapêuticas as quais os indivíduos mantêm contato no 

decorrer de suas trajetórias de vida. A pesquisa antropológica em saúde se 

torna, assim, uma ferramenta política de refinamento da pesquisa clínica na 

busca por melhores resultados. Annemarie Mol (2006) diz o seguinte a respeito 

de como pesquisas sobre cuidado em saúde podem ajudar a melhorar os 



próprios procedimentos terapêuticos, e não necessariamente apenas confirmar 

acriticamente a eficácia dos mesmos: 

Eu gostaria de sugerir isto: de que nem toda a pesquisa sobre 
cuidados em saúde deve ser estruturada como se precisasse 
convencer quem está de fora da qualidade do cuidado existente. 
A pesquisa pode também, ou ao menos, ser estruturada como 
uma forma de autorreflexão (...) Mais pode ser aprendido se nós 
tentarmos diferenciar, sutilmente ou em detalhes, entre o que 
está indo bem e o que poderia ser feito para melhorar (...) Eu 
sugiro que deveria haver um gênero de pesquisa que busca 
contribuir com o trabalho clínico. O ponto de tal pesquisa não 
seria provar que tais práticas estão certas – ou erradas. A coisa 
mais interessante e apropriada a fazer é tentar contribuir para 
melhorá-las (...) Esta, então, poderia ser a nossa contribuição 
enquanto pesquisadores: que nós desvendássemos tensões, 
articulássemos essas tensões, e elencássemos elas em 
conjuntos de palavras que permitissem a elas viajar – de forma 
que possam ser mais amplamente refletidas (Mol, 2006, p.411-
412). 

Se seguirmos, enquanto antropólogos, o conselho de Mol, 

interpretaremos o próprio trabalho antropológico como uma ferramenta política, 

tal qual outras disciplinas científicas o fazem explícita ou implicitamente. A 

sugestão de Latour (2005) de se considerar os não-humanos como atores 

sociais plenos de capacidade de agência é essencial para esta guinada, 

principalmente ao se pensar nas metáforas de animalização dos dependentes 

químicos apresentadas no início do presente artigo. Sugere-se pensar sobre as 

práticas de cuidado em saúde para dependentes químicos não apenas a partir 

do trabalho de observação do pesquisador, e sim principalmente a partir do 

empoderamento – no sentido de dar voz, deixar expressar – dos indivíduos que 

são normalmente silenciados nesses processos e que detém o conhecimento 

concreto do que é estar dependente químico – e o que é viver e se deslocar por 

um conjunto heterogêneo de práticas de cuidado previstas nas políticas públicas 

como um sistema ideal. Retomando a metáfora – no mínimo – infeliz do médico 

argentino que disse que os dependentes químicos se tornam homens de 

neanderthal, portanto não-humanos, Latour (2005) está aí para nos dizer que 

não-humanos também possuem agência. Mais do que isso, não se trataria de 

verificar se nossos potenciais interlocutores se tornam homens de neanderthal 

de fato, mas de levar em consideração que mesmo se fosse este o caso, eles 



também atuariam no mundo e possuiriam capacidade para se expressar 

ontologicamente. 
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