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Se nos limitarmos a investigações sociológicas 
e estatísticas no estudo da situação e do estado 
de espírito da classe operária, isso significa que 
podemos convencer os acadêmicos acerca da 
nossa verdade; mas só que não são os meios 
acadêmicos que limpam as ruas, mas sim 
os garis. E a questão central é que devemos 
convencer os garis de nossa verdade

Lukács (2011a, p. 219-20)

INTRODUÇÃO

Este livro nasce em meio à turbulência de acontecimentos his-
tóricos recentes que arremessam a vida política brasileira na maré 
montante que vem afogando as apostas, e algumas ilusões, de de-
mocratização da sociedade e do Estado, na perspectiva de efetivação 
e ampliação de direitos. O horizonte aberto pelo golpe parlamentar 
de 2016 e pelas inúmeras contrarreformas que seguem derruindo as 
limitadas conquistas democráticas constitucionalmente reconhecidas 
é tenebroso. Só há uma saída: a luta organizada das(os) trabalhado-
ras(es) em defesa de seus autênticos interesses de classe.

Uma luta que, a nosso ver, precisa ser unitária na sua diversi-
dade e travada na capilaridade da dominação burguesa. Por isso, se 
em alguma medida este livro puder contribuir para desvelar aspectos 
desta dominação que se expressam nas abordagens sobre o consumo 
de psicoativos e penetram o solo cotidiano do trabalho das(os) assis-
tentes sociais, terá valido a pena o esforço reflexivo aqui empenhado.
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As análises aqui apresentadas resultam de um esforço teórico 
de apreensão do significado histórico do consumo de psicoativos no 
capitalismo contemporâneo e dos impactos da ideologia do proibi-
cionismo nas abordagens sobre esse consumo na realidade brasileira, 
além de sua funcionalidade à reprodução da sociabilidade burguesa.  
Algumas preocupações e análises desenvolvidas em nossa tese de 
doutorado (BRITES, 2006) são aqui recuperadas, com o intuito de fun-
damentação teórico-metodológica sobre o caráter histórico-social do 
consumo de psicoativos e de sua vinculação com o sistema de neces-
sidades do modo de produção capitalista.

A compreensão sobre o uso de psicoativos parte da materiali-
dade histórica da vida social e avança na análise das particularida-
des que a relação histórica dos indivíduos sociais com os psicoativos 
assume quando essas substâncias adquirem o caráter de merca-
doria e ingressam no circuito capitalista de produção, circulação  
e consumo.

Este livro propõe-se a uma análise ancorada na ontologia so-
cial de Lukács sobre o consumo de psicoativos como prática inscri-
ta no desenvolvimento histórico da totalidade unitária do ser social. 
Prioriza o debate sobre a função ideológica do proibicionismo para 
desvelar a força material explicativa deste ideário que incide de for-
ma particular no modo de regulação social da produção, circulação 
e consumo de determinadas substâncias tornadas ilícitas, ocultando 
os interesses econômicos e políticos sob a aparência de argumentos 
científicos e preocupações de saúde.

A ênfase dada à função ideológica do proibicionismo ‒ e ao seu 
exercício decadente após incontestável fracasso histórico para conter 
a oferta e a procura pelos psicoativos proscritos ‒ intenta assegurar a 
compreensão de sua influência sobre as escolhas alternativas de valor 
dos indivíduos sociais nas dimensões da vida social mais distancia-
das da práxis produtiva. Além disso, como o consumo de psicoativos 
é profundamente alterado após essas substâncias assumirem o status 
de mercadoria, a discussão sobre o proibicionismo como ideologia 
oferece elementos para pensar sua dupla determinação. A primei-
ra opera a condenação moral e a criminalização dos consumidores 
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e comerciantes das substâncias proscritas, legitimando práticas de 
controle e repressão aos “grupos perigosos” que se relacionam com 
o comércio ilícito varejista. A segunda opera com a criação do nar-
cotráfico, um mercado ilícito altamente rentável que reintroduz seus 
ganhos na legalidade do mercado, especialmente através dos paraí-
sos fiscais. Nesse sentido, o esforço de apreensão teórica do caráter 
puramente social das atividades humanas no capitalismo exigiu certo 
grau de abstração no trato de algumas dimensões da totalidade social 
que, espera-se, não tenha comprometido o reconhecimento e a expli-
citação da prioridade ontológica da práxis produtiva no processo de 
desenvolvimento do ser social.

A ideologia é considerada neste estudo a partir das elaborações 
de Lukács, mais especialmente nas formulações que desenvolve em 
sua Ontologia do ser social, tida como um complexo social que influi 
sobre as decisões dos indivíduos sociais para responder aos conflitos 
gerados na totalidade social, “uma forma de elaboração ideal da re-
alidade que serve para orientar a práxis” (LUKÁCS, 2013, p. 456). O 
tratamento dado por Lukács ao complexo da ideologia parte de um 
componente inerente a toda práxis, o momento ideal que antecipa 
qualquer realização humana. Avança na compreensão do modo como 
o instante ideal se desdobra do solo cotidiano em face dos conflitos 
e da dialética essência/aparência dos fenômenos e pode determinar, 
“que toda reação humana ao seu meio ambiente socioeconômico, sob 
certas circunstâncias, pode se tornar ideologia” (Id., 2013, p. 465). 
Nesse sentido, todos os complexos sociais (ciência, filosofia, política) 
podem assumir o caráter de ideologia se cumprirem a função social 
de orientar a práxis para enfrentar conflitos sociais decorrentes da es-
trutura de classes da sociedade. Para Lukács, as ideologias oferecem 
“uma formulação ideal sobre a realidade” que pode contribuir tanto 
para desvelar seus fundamentos quanto para ocultá-los. Se correta-
mente formulada com base no movimento real do desenvolvimento 
do ser social, pode assumir a função social de desvelar a realidade 
em seus fundamentos. Se, no sentido contrário, desconsiderar o mo-
vimento real do desenvolvimento do ser social, a função social da 
ideologia será de mistificação ou falseamento da realidade. Desse 

Psicoativos.indb   17 06/11/2017   13:10:59



18 CRISTINA BRITES

modo, todo complexo social que se torna ideologia vincula-se ontolo-
gicamente com as determinações de classe, expressa, assim, interes-
ses de classe, já que a função social da ideologia encontra sua gênese 
e desenvolvimento nos conflitos gerados pela estrutura de classes. 
O critério de verdade ou de falsidade das elaborações ideológicas só 
pode ser verificado pelas mediações com os interesses de classes e por 
sua capacidade de desvelar os fundamentos do movimento de fato do 
desenvolvimento do ser social. 

À reiterada afirmação sobre o caráter alternativo das escolhas 
de valor dos indivíduos sociais, procurou-se oferecer elementos para 
compreensão de seus limites e possibilidades inscritos na totalidade 
unitária do gênero e, portanto, determinada pela prioridade ontoló-
gica da base material da vida social. Determinação que coloca limites 
e relativiza o alcance das escolhas alternativas de valor em face da 
totalidade do ser social, mas que não as anula, reconhecimento que é 
fundamental para a análise das possibilidades efetivas de realização 
da ética.

As análises foram encaminhadas na perspectiva ontológica de 
explicitação da peculiaridade social da relação dos indivíduos sociais 
com as substâncias psicoativas, do sistema de necessidades instituído  
pelo modo de produção capitalista, das subjetividades contemporâ-
neas, dos mecanismos de regulação social sobre a produção, a circu-
lação e o comércio de psicoativos, da constituição do mercado ilícito 
de psicoativos e da função ideológica do proibicionismo para res-
ponder aos conflitos gerados pela desigualdade estrutural da ordem  
do capital. 

Procurou-se conduzir as análises de modo a oferecer elementos 
para a apreensão dos desafios éticos colocados ao trabalho da(o) as-
sistente social nas abordagens sobre o consumo de psicoativos nas 
Políticas Sociais, problematizando-se a tendência dominante das re-
quisições institucionais postas ao Serviço Social.

As motivações para as análises aqui apresentadas são de natu-
reza ético-política, vinculam-se aos esforços de crítica ontológica do 
cotidiano profissional, na direção do fortalecimento das estratégias 
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coletivas de enfrentamento da alienação e da barbárie. Intentam afir-
mar as potencialidades da ética profissional para contribuir com o 
confronto do conservadorismo, do moralismo, do preconceito e da 
alienação. E para fortalecer as escolhas alternativas de valor dos agen-
tes profissionais na direção das possibilidades inscritas na práxis so-
cial de afirmação de um humanismo radical e autêntico.

Com este livro, pretende-se adensar a contribuição do Serviço 
Social brasileiro no debate sobre o consumo de psicoativos e sobre as 
respostas dominantes em nosso meio para essa prática social comple-
xa e multideterminada. Pretende-se interferir nesse debate apresen-
tando formulações inspiradas na abordagem ontológica da tradição 
marxista. O debate profissional nessa área pode ser considerado re-
cente, com uma produção teórica ainda escassa e dispersa. O consu-
mo de psicoativos tem sido abordado pelo Serviço Social brasileiro 
especialmente por sua vinculação com o campo da saúde mental, com 
algumas exceções nas produções de teses e dissertações que procuram  
situar esse debate no âmbito da crítica da economia política e das re-
lações internacionais.

Considera-se indispensável para o debate profissional uma aná-
lise que permita a apreensão do significado do consumo de psicoati-
vos como prática inscrita na totalidade do ser social e vinculada ao 
sistema de necessidades socialmente produzidas. Afirma-se a atuali-
dade da análise em face dos mecanismos de acumulação e ideológi-
cos no contexto de crise estrutural do capitalismo. Da mesma forma, 
afirma-se a pertinência de uma reflexão ética sobre a funcionalidade 
do proibicionismo no contexto de criminalização da pobreza e judi-
cialização das expressões da questão social.

Reiteram-se a importância e a densidade da análise ancorada 
nos fundamentos ontológicos do projeto profissional hegemônico 
do Serviço Social brasileiro. Procura-se apanhar a objetividade dos 
dilemas éticos que decorrem das demandas institucionais postas ao 
Serviço Social na abordagem do consumo de psicoativos e das exi-
gências éticas do trabalho profissional. Defende-se a incompatibilida-
de entre o proibicionismo e a ética das(os) assistentes sociais.
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O intuito foi o de assegurar a perspectiva histórica e de totalida-
de das análises, visando à sua coerência interna com os fundamentos 
da ontologia do ser social. Assim, no primeiro capítulo, apresentam-
-se os pressupostos de análise e indicam-se a importância e os desa-
fios para uma abordagem ontológica sobre o consumo de psicoativos. 
Elaboram-se alguns apontamentos sobre as abordagens dominantes 
nesse âmbito, sem qualquer pretensão de realizar um balanço sobre 
as produções existentes, mas com o objetivo de situar nosso debate no 
campo da ontologia do ser social. Encaminha-se a fundamentação da 
análise para apreensão do consumo de psicoativos como uma prática 
histórica determinada pelo sistema de necessidades socialmente pro-
duzidas, situando-a na processualidade histórica e na particularidade 
da sociabilidade burguesa.

O intento no segundo capítulo foi o de analisar o proibicionis-
mo como ideologia que influi de forma hegemônica na regulação 
internacional sobre a produção, circulação e consumo de determina-
dos psicoativos, assumindo a partir da década de 1980 o caráter de 
“Guerra às Drogas”. Recorre-se às elaborações de Lukács para de-
monstrar que, como complexo social, essa ideologia assume funções 
sociais específicas na reprodução da sociabilidade burguesa. Como 
desdobramento dessas análises, procura-se situar as origens his-
tóricas do proibicionismo e sua funcionalidade à ordem do capital. 
Posteriormente, discute-se o proibicionismo como uma modalidade 
de exercício decadente de ideologia. 

No terceiro capítulo, apresentam-se alguns elementos para 
o debate sobre a realidade do consumo de psicoativos no Brasil. 
Destacam-se alguns levantamentos nacionais e estudos realizados 
em nosso meio, chamando atenção para a importância de pesquisas 
sobre a realidade do uso de psicoativos para a formulação de Políticas 
Públicas. Indica-se a necessidade de estudos qualitativos que conside-
rem a inserção de classe, além das particularidades étnico-raciais e de 
gênero associadas à utilização de psicoativos. Apresentam-se alguns 
dados para análise da exploração midiática sobre a realidade do con-
sumo de psicoativos e do modo tipicamente cotidiano de apropriação 
dessa realidade. Elaboram-se as análises sobre as particularidades da 
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regulação social sobre o consumo de psicoativos na sociedade bra-
sileira, destacando-se o antagonismo existente entre a perspectiva 
da Saúde Coletiva e a do proibicionismo. Problematizam-se alguns 
aspectos da tendência dominante das respostas contemporâneas so-
bre o uso de psicoativos em nossa realidade, situando a emergência 
e a incorporação da perspectiva de Redução de Danos no âmbito das 
Políticas Públicas sobre “Drogas”.

Consideram-se os fundamentos teórico-metodológicos de-
senvolvidos ao longo das análises e, no quarto e último capítulo, 
procede-se à elaboração de algumas reflexões sobre as demandas 
dominantes postas ao trabalho das(os) assistentes sociais nas abor-
dagens do consumo de psicoativos. Consideram-se, também, as re-
quisições institucionais apresentadas ao trabalho profissional em 
suas tendências dominantes e a partir de alguns recortes da produ-
ção teórica do Serviço Social brasileiro. Apresentam-se, nas análises 
finais, alguns elementos que sustentam a compreensão sobre a in-
compatibilidade existente entre o proibicionismo e os fundamentos 
da ética das(os) assistentes sociais.

Se as reflexões e análises aqui apresentadas não forem capazes 
de contribuir para a apreensão dos desafios éticos para o trabalho 
das(os) assistentes sociais no trato do consumo de psicoativos, mas 
instigarem a reflexão ética sobre o cotidiano do trabalho profissional, 
este livro já terá cumprido seu objetivo.

Esta publicação certamente apresenta as marcas do tempo que a 
separa das motivações originárias que resultaram na nossa pesquisa 
de doutorado há uma década. Inevitavelmente, revela alguns passos 
trôpegos pela teimosia incorrigível da autora de se lançar na aventura 
da abordagem ontológica inspirada em Lukács para a apreensão de 
expressões singulares da realidade social que desafiam, de maneira 
ética, o trabalho e a formação profissional.

Certamente, os tropeços seriam maiores e imperdoáveis não fos-
se a interlocução qualificada e solidária com as(os) companheiras(os) 
do Departamento Interdisciplinar de Rio das Ostras, da Universidade 
Federal Fluminense.
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Os desafios éticos que motivaram os estudos e esta publicação 
também não se tornariam conscientes sem a experiência compartilha-
da com as(os) usuárias(os) de psicoativos durante o trabalho desen-
volvido nos Programas de Redução de Danos (PRD) em São Paulo, 
entre os anos de 1994 e 2003.

A responsabilidade desta publicação é integralmente nossa, mas 
sua viabilidade é devida em grande parte à inestimável presença amo-
rosa e intelectual na minha vida da mestra, e amiga, Lucia Barroco.
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