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RESUMO 
 
O presente artigo busca problematizar as formas de resistência 
e as respostas profissionais que o serviço social tem construído 
no contexto contemporâneo frente à “questão das drogas”, 
através das políticas públicas enquanto “complexos 
mediadores” e campo de trabalho dos assistentes sociais, cuja 
intervenção profissional assume determinada direção social e 
política. Considerando, o vínculo histórico entre o serviço social 
e as políticas sociais, põe-se o desafio de captar o movimento 
da realidade na sua complexidade, historicidade e 
contraditoriedade, percebendo as tendências presentes na 
profissão em relação as drogas, não perdendo de vista as 
contradições existentes e a direção social estratégica da 
profissão. 
 
Palavras-chave: Serviço Social. Drogas. Projeto Profissional. 
 
ABSTRACT 
 
This article seeks to discuss the forms of resistance and 
professional answers that social service has built in the 
contemporary context to the front "drug issue" through public 
policies as "complex mediators" and field of work of social 
workers, whose professional intervention assumes certain 
social and political directions. Whereas, the historical link 
between social work and social policies, puts up the challenge 
of capturing the reality of the movement in its complexity, 
historicity and contradictoriness, realizing the trends found in 
the profession in relation to drugs, bearing in mind the 
contradictions existing and the strategic direction of the social 
profession. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Procurou o homem, desde a mais remota antiguidade, encontrar um 
remédio que tivesse a propriedade de aliviar suas dores, serenar 
suas paixões, trazer-lhe alegria, livrá-lo de angústias, do medo ou 
que lhe desse o privilégio de prever o futuro, que lhe proporcionasse 
coragem, ânimo para enfrentar as tristezas e o vazio da vida. 
(SOLLERO, 1979, p. 39). 

 

 As análises da sociedade sobre a pobreza, principalmente, acerca dos segmentos 

historicamente oprimidos como as mulheres, os (as) jovens e negros (as), ainda são 

carregadas de mitos e preconceitos, principalmente, quando relacionamos à outras 

questões também impregnadas de estigmas e classificações morais como o consumo de 

drogas. Ao não buscarmos entender as reais determinações que envolvem essa prática 

social, pouca mudança será possível para que efetivamente possamos construir um novo 

referencial na luta por direitos e nas políticas públicas. Para isso, a identificação dos 

usuários de drogas como “problema” deve ser questionada, sendo necessário estabelecer 

outras compreensões para além da classificação dicotômica entre “doença” ou 

“marginalidade”, “ideia-força” historicamente construída e reproduzida em relação a estes 

sujeitos. 

 Na verdade, o “uso de drogas” é expressão do contexto atual da sociabilidade 

capitalista, cuja materialidade se expressa na profunda desigualdade social, articulada ao 

contexto de extrema massificação e alienação5 nesta sociedade (BRITES, 2006), mediada 

por valores como consumismo, hedonismo e individualismo. Nessa perspectiva, para 

entendermos a “questão das drogas”6 e as respostas historicamente construídas pelo 

                                                 
5 Para Marx (1983), a alienação humana  está no fato de haver no processo de  produção uma 
relação que impede e  constrange a realização do trabalho  como “objetivação”, ou seja, como  
realização da natureza humana. No entanto, no campo da moral, esta entendida como uma mediação 
produzida pelo trabalho, a alienação da vida cotidiana se expressa, especialmente pelo moralismo, 
movido por preconceitos (BARROCO, 2005). 
6  Aqui tratamos “a questão das drogas” como uma  expressão  da questão social, que conforme 
Iamamoto (2003) trata-se da expressão ampliada das desigualdades sociais, onde sua produção e 
reprodução assume perfis diferenciados na cena contemporânea. Segundo Iamamoto (1999, p. 27), a 
questão social pode ser definida como “o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 
capitalista madura, que têm uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho 
torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos se mantém privada, 
monopolizada por uma parte da sociedade. No entanto Silva (2008)  afirma que a “questão social”  
brasileira tem uma particularidade configurada a partir do desenvolvimento capitalista no país, 
porntanto, é mediada pelo patriarcado e o racismo pois “...suas raízes coloniais-escravistas, ainda 
que latentes, como sinônimo de contradição, exploração, acumulação, antagonismos, conflitos e lutas 
sociais geradas no interior da sociedade capitalista brasileira, traduzindo-se (...) pelo enfrentamento 
da escravidão indígena, da expropriação do negro, mas, fundamentalmente, pelas lutas mais 



 

 

                  

Estado através de políticas públicas.  

Diante da problemática aqui apresentada, o presente artigo buscará como 

objetivo geral problematizar as formas de resistência e as respostas profissionais que o 

serviço social tem construído no contexto contemporâneo frente à “questão das drogas”, 

através das políticas públicas enquanto “complexos mediadores” e campo de trabalho dos 

assistentes sociais, cuja intervenção profissional assume determinada direção social e 

política. Considerando, o vínculo histórico entre o serviço social e as políticas sociais, põe-

se o desafio de captar o movimento da realidade na sua complexidade, historicidade e 

contraditoriedade, percebendo as tendências presentes na profissão em relação a questão 

das drogas, não perdendo de vista as contradições existentes e a direção social estratégica 

da profissão. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA E A QUESTÃO DAS DROGAS 

 

  Existe uma relação histórica dos homens e mulheres com as drogas, pois 

não existiu sociedade que não se tenha registros do uso de alguma substância psicoativa, 

portanto, o uso de drogas e seus significados são produtos da práxis social historicamente 

construída: seja os usos terapêuticos, rituais ou alimentares das sociedades tradicionais, 

seja os usos hedonistas ou dependentes atualmente presentes na sociedade capitalista 

tardia (BRITES, 2006). 

As drogas passam a ser objeto de preocupação da sociedade somente no 

contexto da sociedade capitalista. Seja vinculada ao circuito da produção, circulação e 

concorrência intercapitalista; seja associada ao consumo “problemático” desta mercadoria e 

aos danos sociais produzidos em decorrência deste uso e da relação estabelecida pela 

sociedade com esta prática. Assim, na sociedade moderno-contemporânea a “questão das 

drogas” se materializa como uma das expressões da questão social, aqui entendida como a 

“expressão politizada das desigualdades sociais” produzidas pela sociabilidade capitalista 

(MOTA, 2009). 

Historicamente, as respostas à “questão das drogas”, hegemonicamente, 

defendidas e praticadas pelos Estados no mundo todo, têm sido enredadas com base no 

                                                                                                                                                         
recentes por melhores condições de vida e de trabalho industrial...” (p.28). Nessa perspectiva, 
quando falamos da relações dos sujeitos com as drogas tratamos como uma questão social 
candente, campo de trabalho de diversos profissionais, especialistas e cientistas, pauta diária dos 
veículos midiáticos e conversas cotidianas. Esse é o campo que se constrói ao redor de tudo aquilo 
que envolve a produção, o comércio e o consumo de algumas substâncias, as quais se convencionou 
chamar, não sem consequências, de “drogas”, conformando, dessa maneira, a “questão das drogas”. 
(LABATE, 2008). 



 

 

                  

proibicionismo e na “guerra contra as drogas”. E ainda, no contexto atual marcado pela crise 

e mundialização do capital7 onde a financeirização e as investidas neoliberais tem se 

apresentado como alternativas principais no processo de redefinição da taxa de 

lucratividade do capital estagnada desde os anos de 1970, o Estado Penal em substituição 

do Estado Social funciona como instrumento de “administração da pobreza”  (WACQUANT, 

2008), na era do desemprego em massa e do trabalho precário. 

 Esta última determinação nos leva a problematizar e buscar analisar as relações 

estabelecidas entre as políticas públicas sobre drogas8 e o Serviço Social, pois a partir do 

entendimento do sentido das políticas sociais (MONTÃNO, 2011) voltadas aos usuários de 

drogas, portanto, da sua função de reprodução das relações sociais, econômicas e políticas 

(e do status quo), mas também, como expressão da lutas por direitos, tais tensões e 

contradições são permeáveis aos atores que com elas trabalham, particularmente, os (as) 

assistentes sociais.  

 Consideramos ainda, as determinações históricas ao Serviço Social que pela sua 

inserção da divisão social e técnica do trabalho, de caráter interventivo, cujo 

reconhecimento e legitimidade social se configura vinculada às políticas sociais, isto é, ao 

enfrentamento às expressões da questão social; portanto, o trabalho dos(as) assistentes 

sociais embora esteja inserido nas relações sociais de produção e reprodução da sociedade 

capitalista, é também, um “campo de contradições” mediado pelos conflitos de classes, o 

que confere a estes profissionais uma “relativa autonomia” (IAMAMOTO, 1999).  

A partir da experiência no exercício profissional e da militância no Conjunto Cfess-

Cress, a “questão das drogas” passou a ter uma profunda relevância no nosso campo 

político, profissional e pessoal, por reconhecer os usuários como sujeitos de direitos e, 

portanto, a criminalização como algo “incompatível com os postulados de racionalidade que 

devem informar os atos de governo em um Estado democrático de direito” (KARAM, 2005, 

p. 157), consequentemente, uma grave violação de direitos humanos e sociais. Ao vivenciar 

esta experiência no cotidiano dos usuários de drogas tivemos a oportunidade de 

desmistificar e desconstruir alguns consensos que são muitas vezes incorporados e 

                                                 
7  "A mundialização é resultado de dois movimentos conjuntos, estritamente interligados, mas 
distintos. O primeiro pode ser caracterizado como a mais longa fase de acumulação initerrupta do 
capital que o capitalismo conheceu desde 1914. O segundo diz respeito as políticas de liberalizaçao, 
de privatização, de desrcgulamentação e de desmantelamento de conquistas sociais e democráticas, 
que foram aplicadas desde o início da década de 1980, sob o impulso dos governos Thatcher e 
Reagan." Ver Chesnais (1996, p.34). 
8 As políticas públicas sobre drogas, trata-se de uma série de medidas, em áreas distintas do Estado, 
no sentido de dar respostas ao enfrentamento dessa expressão da questão social. São várias as 
políticas públicas sobre drogas, no entanto, aqui buscaremos problematizar, principalmente, aquelas 
com uma maior legitimidade socialmente construída para atuar neste campo, ao mesmo tempo, que 
configuram-se como aquelas políticas que têm uma maior inserção dos (as) assistentes sociais, a 
saber: saúde, assistência social e justiça. 



 

 

                  

reproduzidos como “verdade absoluta”, sobretudo, pela grande mídia.  

 Um pressuposto construído é de que o “problema em questão” nem se trata de um 

caso “de polícia”, tão pouco “de mais clínicas”, uma vez que os danos sociais9 provocados 

pelo abuso e dependência de drogas são bem mais significativos e perversos na vida 

desses jovens e suas famílias do que os efeitos da droga em seu organismo. Nessa direção, 

compreendemos que as determinações que produzem os “danos socias” são bem mais 

econômicas, sociais e políticas do que “psíquicas e biológicas”.  

 Desse modo, outro fator que nos levou a escolher a temática das drogas foi o fato de 

que são poucas as produções acadêmicas no âmbito da categoria profissional voltadas a 

esta questão. Concordamos com Brites (2006) que a produção de conhecimento nas 

diversas áreas, particularmente, na “questão das drogas”, ao mesmo tempo que requisita 

interdisciplinaridade, tem recusado a perspectiva de análise fundada no reconhecimento do 

caráter ontológico do trabalho e de suas determinações objetivas no processo de construção 

e desenvolvimento do mundo e da totalidade concreta. Outra dificuldade segundo a autora, 

é que, na maioria das vezes, os usuários de drogas são “invisíveis” aos profissionais de 

serviço social, tendo visibilidade somente através dos danos associados ao consumo como 

os conflitos familiares, a dependência, a criminalidade ou a violência. 

 As abordagens sobre “uso de drogas” mais complexas, atualmente, extrapolam o 

tradicional saber “médico-psíquico” o que significa uma ruptura de hegemonia  neste campo 

de conhecimento, no entanto, permanece a tendência de análises de cunho psicologizantes 

apoiadas somente numa suposta determinação subjetiva centrada nos “desejos” e nas 

“escolhas” dos indivíduos. Recorrer a uma abordagem ontológica e histórica para analisar a 

política sobre drogas no Brasil e as tendências dominates que balizam a profissão de 

serviço social no enfrentamento a esta expressão da questão social, perpassa pelo 

reconhecimento de que as escolhas, desejos e outras mediações subjetivas do ser social 

são constructos sócio-históricos, objetivações resultantes das relações sociais de produção 

na sociedade capitalista madura (BRITES, 2006). 

 Outro elemento relevante é que parece evidente que existe um “problema das 

drogas” para o Estado e a sociedade. Porém, temos o entendimento de que nem todo 

                                                 
9 Entendemos como “danos sociais” as múltiplas formas de violências sofridas e/ou praticadas pelos 
usuários de drogas, em decorrência do uso problemático como as várias manifestações da violência 
doméstica, os rompimento dos vínculos familiares e comunitários, o isolamento social, a situação de 
rua, a exploração sexual de crianças e adolescentes, a comercialização do corpo feminino em troca 
da droga, a criminalidade aquisitiva, além da disseminação de doenças infecto contagiosas 
(DST’s/AIDS, tuberculose, hepatites) e do desenvolvimento de transtornos mentais advindos do uso 
abusivo como depressão, transtornos de ansiedade e psicoses. Na maioria das vezes, essas 
manifestações ocorrem de maneira articulada, sendo agravadas por um contexto social marcado por 
outras formas de violências, opressões e exploração do capital em relação aos trabalhadores, a 
exemplo do desemprego, da pobreza, da fome e da miséria. 



 

 

                  

usuário constitua um “problema” e que a droga não seja um “problema” para todo usuário. 

Todavia, os danos causados pelo abuso e a dependência, bem como aqueles relacionados 

à produção, distribuição e consumo de drogas, portanto, seus significados econômico, 

político e social são fatores que legitimam as práticas adotadas pelos governos e sociedade. 

É nesse tema das drogas qualificadas de ilícitas, que, hoje, mais 
fortemente atua a enganosa publicidade que consegue 'vender' o 
sistema penal como produto destinado a fornecer as almejadas 
proteção e segurança, fazendo desse instrumento – na realidade, 
estimulante de situações delitivas e criador de maiores e mais graves 
conflitos – o centro de uma política supostamente destinada a conter, 
ou até mesmo acabar, com a irracionalmente temida circulação 
daquelas mercadorias, ao mesmo tempo que ensejando uma 
intensificação do controle do Estado sobre a generalidade dos 
indivíduos (KARAM, 2005, p. 156). 
 

  Estabelecer novas reflexões e referências na relação entre serviço social, o 

consumo de drogas e as políticas públicas no Brasil, torna-se particularmente oportuno e 

desafiador neste momento, quando notadamente os meios de comunicação disseminam, 

massificam e criminalizam cotidianamente este fenômeno como uma “epidemia social”, um 

“problema” generalizado em todo território nacional, de forma homogênea e estigmatizante, 

justificando a partir dessa “bravata ideológica” as recentes medidas privatizantes, punitivas e 

manicomiais que mais buscam conservar a ordem do que realmente “resolver o problema”. 

 

2. SERVIÇO SOCIAL E DROGAS: relação contraditória entre a perspectiva do direito e 

de à punição e controle das classes populares 

Nas últimas décadas o Serviço Social brasileiro experimentou um processo de 

renovação teórica e ético-política, assumindo o compromisso com a defesa dos direitos de 

cidadania da classe trabalhadora, sob orientação de um projeto profissional crítico expresso 

na Lei de Regulamentação da Profissão, no Código de Ética Profissional e nas Diretrizes 

Curriculares. Esse projeto profissional manifesta a visão de mundo, o ethos da categoria 

profissional, fundado na ontologia do ser social, reinvindica a construção de uma nova 

ordem societária. Portanto, além da dimensão profissional, este projeto é eminentemente 

político. 

Nosso projeto ético-político é pautado por alguns valores e princípios fundamentais 

para uma “sociedade emancipada” como a defesa da liberdade como valor ético central, da 

universalização dos direitos sociais, da radicalização da democracia, da defesa do 

pluralismo, dos direitos humanos e a recusa a qualquer forma de autoritarismo ou 

preconceito.  

Assim, as reflexões acerca da relação entre os princípios do projeto e o exercício 



 

 

                  

profissional perpassam pela discussão, pelo confronto de ideias, pelo debate respeitoso, 

teórico e político, e não por mecanismos maniqueístas ou por processos excludentes. 

Concordamos com Netto (2006) que o sujeito coletivo que constrói o projeto profissional 

constitui um universo heterogêneo, uma unidade de diversos composta projetos individuais 

e societários diversos, onfigurando um espaço plural e, ao mesmo tempo, um campo de 

tensões e de lutas. Contudo, é esse projeto que deve nortear e direcionar ético, teórico e 

politicamente as  intervenções técnico-profissionais. 

O Serviço Social como profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho, 

inserida e partícipe da produção e reprodução das relações10 sociais na sociedade 

capitalista, surge a partir de um vínculo orgânico com as políticas sociais estatais. Desse 

modo, estas últimas constituem-se,  segundo Montaño (2011), a “base de sustentação 

funcional-ocupacional” da profissão. 

Por conseguinte, a funcionalidade política, econômica e social das políticas sociais 

no contexto do capitalismo maduro vão delinear a funcionalidade desta profissão, já que 

estas não são apenas um campo privilegiado para o trabalho dos (as) assistentes sociais, 

mas o fundamento da gênese profissional (MONTAÑO, 2011). 

Desde a sua gênese os (as) assistentes sociais se deparam com o enfrentamento à 

“questão das drogas”, uma vez que à época, o (a) assistente social era solicitado “não pelo 

seu caráter propriamente técnico especializado, antes basicamente pelas funções de cunho 

educativo, moralizador e disciplinador (…) profissional da coerção e do consenso”, isto é, 

operava no controle e moralização dos chamados “problemas sociais” como alcoolismo, 

práticas “desviantes”, desestruturação familiar e  “conflitos sociais” da classe trabalhadora, 

sobretudo aqueles (as) que não se adaptavam as imposições do Estado e do capital. 

(IAMAMOTO, 1996) 

Foi a partir do reconhecimento do “significado social” da profissão na sociedade 

capitalista - situando-a como um dos elementos que participa da reprodução das relações de 

classes e do relacionamento contraditório entre elas (GUERRA, 2011) - que permitiu o 

serviço social realizar a revisão crítica ao projeto profissional, portanto, romper com o 

conservadorismo hegemônico e construir um novo referencial ético-político, teórico e 

interventivo para a profissão.  

 A prática profissional e o significado social da profissão tem um caráter 

essencialmente político, geralmente, travestida de atividades técnicas imediatas e 

                                                 
10  Segundo Yasbek (2009), a reprodução das relações sociais é a reprodução dos modos de vida, do 

cotidiano, de valores, práticas culturais e políticas, do modo como se produzem as ideias na sociedade. Ideias 

que se expressam em práticas sociais, políticas, culturais, padrões de comportamento e que acabam  permeando 

toda a trama de relações da sociedade. 



 

 

                  

descontinuas, daí porque a prática oscila entre o “fatalismo” e o “messianismo”11. É por meio 

do reconhecimento do caráter contraditório da profissão, isto é, da função de reprodução do 

sistema, mas também, de defesa dos direitos  historicamente conquistados pelos 

trabalhadores que é possível operar com uma margem de manobra “relativa” na direção do 

projeto ético-político profissional. 

Nesse sentido torna-se fundamento de uma prática profissional crítica, criativa e 

competente a identificação e apreensão das contradições, da historicidade e mediações  

presentes no solo histórico da profissão: o cotidiano profissional. Essa processualidade que 

a razão recupera em relação ao movimento real do objeto está condicionada pela dialética 

da necessidade e possibilidade, na perspectiva de construção de um possível histórico, 

diferente das alternativas possibilistas engendradas por parte da categoria profissional. 

É nessa perspectiva que o Serviço Social tem construído, mesmo que 

contraditoriamente, formas diferenciadas de respostas profissionais no horizonte do 

enfrentamento à “questão das drogas”. Neste aspecto, devemos considerar outras 

determinações que estão colocadas à profissão no contexto contemporâneo para que 

possamos compreender as contradições presentes. Primeiro, há hoje um avanço do 

“conservadorismo moralizador” na sociedade brasileira, expresso nas recentes propostas 

regressivas, de cunho punitivo no campo dos comportamentos considerados “impróprios” e 

“desviantes”, mas com “certo” apoio popular, a exemplo da defesa da redução da maior 

idade penal e da internação compulsória. Tais proposições,  que  externalizam valores de 

segmentos da sociedade, são permeáveis à categoria profissional, tanto porque fazem parte 

das trajetórias anteriores dos sujeitos profissionais antes da formação e do exercício 

profissional, como se apresentam a partir das demandas institucionais que reclamam uma 

resposta imediata. 

Em segundo lugar, hoje no Serviço Social vivenciamos um dos nossos maiores 

desafios, inclusive, no que se refere à continuidade da direção social e politica hegemônica 

historicamente defendida pelos sujeitos coletivos da categoria: o projeto ético-político. Em 

decorrência do modelo educacional “mercantilista” de formação “em massa” de novos 

assistentes sociais, sobretudo, advindos da Educação à Distância. Esse processo 

compromete profundamente a profissão no que se refere à sua produção teórica, sua 

competência técnica e, principalmente, ético-política, implica inclusive na capacidade de 

resistência e indignação diante das “injustiças do mundo”, uma vez que compreendemos 

                                                 
11  O fatalismo traz uma visão perversa à profissão onde a prática profissional encontra-se submetida a um 

poder monolítico em que “nada mais resta fazer”; já o messianismo caracteriza-se por um vonluntarismo 
predominantemente, em que o profissional incorpora uma visão heróica e ingênua a partir da visão 
mágia de transformação social. “No fatalismo e no messianismo, a prática social aparece travestida 
de concepções naturalistas e idealistas da vida social, presentes na trajetória do debate intelectual do 
pensamento social na modernidade” (IAMAMOTO, 2011, p. 115-116). 



 

 

                  

que não há uma separação entre formação e exercício profissional, entre a conduta pessoal 

e profissional. 

Assim, temos percebido uma adesão por parte da categoria profissional ao discurso 

“superficial e moralizador” que defendem respostas fáceis e imediatas para questões 

extremamente complexas em tempos de “barbárie”, de crise do capital e acirramento das 

expressões da questão social como a violência, a criminalidade e a “questão das drogas”. 

Portanto, não é incomum identificarmos colegas participando – não só por conta de uma 

dimensão objetiva e empregatícia – e reproduzindo ações, principalmente nas áreas da 

saúde, da assistência social e do chamado “sócio-jurídico”, que remontam à gênese e 

institucionalização da profissão, ou seja,  

(…) de controlar não apenas o espaços público das pessoas, mas 
também de levar o controle à esfera do privado, à vida cotidiana, à 
intimidade das pessoas, de controlar o trabalhador não apenas na 
esfera da produção, mas no conjunto da sua vida. Portanto, esse 
profissional deve estar legitimado pela população, que deve ver o 
assistente social como solucionador de seues problemas. 
(MONTAÑO, 2011, p. 62). 
 

 No entanto, nossas atribuições e competências – independente da área intervenção - 

não podem confundir-se com o controle, com a visão policialesca e de imposição aos 

usuários. Em qualquer área de atuação, não podemos deixar a requisição institucional 

transformar nossa atribuição criativa de análise e resposta fundamentada, em agentes de 

controle e de repressão.  

 Um grande desafio para compreensão e realização efetiva da ética profissional é 

que ainda há, no interior da categoria profissional, uma falsa noção de que existe um campo 

limitado entre escolhas individuais (pessoais) e escolhas profissionais. Portanto, se não 

tivermos alinhados a partir de uma “escolha política” aos princípios e valores éticos da 

profissão, podemos de forma alienada e inconsciente, responder às demandas institucionais 

de forma contrária aos princípios do projeto ético-político e na direção da reprodução e 

afirmação da ordem. 

 Mesmo com enormes dificuldades e diante de retrocessos no âmbito da categoria 

profissional, identificamos um “sujeito coletivo” “remando contra à maré”, isto é, “campos de 

resistência” no enfrentamento à questão social e, particularmente, a “questão das drogas” 

com base em princípios éticos e políticos alicerçados nos interesses e defesa de direitos dos 

trabalhadores, dos usuários de drogas e das classes historicamente oprimidas. No seio da 

categoria profissional, nossas entidades representativas, principalmente, o Conjunto Cfess-

Cress tem problematizado essa questão e tido uma postura protagonista na defesa dos 

direitos humanos, de crítica ao proibicionismo e denúncia aos processos de criminalização 

da pobreza e dos movimentos sociais. Entre várias as ações empreendidas podemos citar: 



 

 

                  

 Realização da Campanha de Gestão “Sem movimento não há liberdade” que 

tematizou sobre as violações de direito e a criminalização da pobreza e aos 

movimemntos sociais; 

 Participação no Conselho Nacional sobre Drogas (CONAD), posicionando-se 

criticamente às propostas moralizadoras, higienistas e punitivas da “questão das 

drogas” como a internação compulsória; 

 Articulação e participação na Frente Nacional de Drogas e Direitos Humanos  que 

reúne entidades e movimentos sociais que lutam por políticas públicas de drogas 

baseadas nos direitos humanos, no respeito aos princípios do SUS. A Frente 

defende uma política de segurança pública baseada na garantia dos direitos 

humanos e sociais e não na repressão policial, ações higienizadoras e 

criminalizadoras da pobreza. Posiciona-se contra a atual política de drogas e 

assumime os princípios da Luta Antimanicomial e da Redução de Danos no 

acolhimento e no tratamento de usuários abusivos de drogas nos princípios da 

Reforma Psiquiátrica  

 Aprovação de deliberações12 no Encontro Nacional do Conjunto Cfess-Cress, 

expressando o posicionamento da categoria em defesa dos direitos humanos e 

sociais dos usuários de drogas na pespectiva da “Redução de Danos”, a favor da 

descriminalização do uso de drogas e contrárias às medidas de punição e privação 

de liberdade como o recolhimento e internação compulsória. 

 
 Destarte,  apesar da “onda” conservadora e moralista na sociedade e, portanto, com 

incidências no âmbito da categoria profissional, pensamos que este  é o espaço luta e 

disputa em defesa dos direitos sociais e humanos da classe trabalhadora, portanto de 

reafirmação do projeto ético-político. 

  

3. CONCLUSÃO: fim é apenas o começo... 

 As condições sócio-históricas, políticas e econômicas que radicalizam a “questão 

social” contemporânea remetem-nos a finalizar este artigo não com conclusões, mas com 

perguntas e tentativas de algumas respostas configuradas como hipóteses, balizadas por 

meio de análises teórico-metodológicas orientadas pela teoria social crítica. 

                                                 
12  Foram aprovadas as seguintes deliberações no 42º Encontro Nacional Cfess-Cress realizado em 

setembro de 2013: Reafirmar posicionamento contrário à internação e ao acolhimento compulsório e 

involuntário e a todos os Projetos de Lei p PL's que reforçam e ampliam medidas proibicionistas, 

medicalizanetes e punitivas de usuários de drogas na perspectiva de violação de direitos e privação de liberdade, 

reforçando a luta dos movimentos sociais em direitos humanos;  Defender a descriminalização do uso de drogas 

e promover o debate sobre a legalização das drogas e das medidas reguladoras sobre o plantio, cultivo, produção, 

comercialização e consumo, com ênfase na política de Redução de Danos, visando um posicionamento. 



 

 

                  

 Diante do debate desenvolvido e da problemática apresentada no decorrer do texto, 

ou seja, das transformações contemporâneas empreitadas pelo grande capital incidindo em 

novas determinações postas à “questão das drogas” e mudanças nas respostas políticas de 

um “Estado Social” para um “Estado Penal”, e ainda, de avanço do conservadorismo na 

sociedade brasileira em relação à “questão das drogas” e, portanto, de permeabilidade de 

valores antagônicos ao projeto ético-político no interior da categoria profissional, indagamos: 

Como o Serviço Social brasileiro  se relaciona com a “questão das drogas” na atualidade?  

Quais os princípios éticos e políticos que fundamentam a ação profissional dos (as) 

assistentes sociais que trabalham com os (as) usuários de drogas, sobretudo, no campo da 

saúde, da assistência social e do sócio-jurídico? Em relação as entidades representativas da 

categoria, como estas têm subsidiado o debate no interior da profissão? Quais os seus 

posicionamentos e ações políticas nesse âmbito? Em quais perspectivas téoricas e políticas 

estão alicerçadas a produção de conhecimento acerca da “questão das drogas” no Serviço 

Social? Enfim, quais as perspectivas teóricas, políticas e interventivas que a profissão tem 

construído como resposta a “questão das drogas” enquanto uma expressão contemporânea 

da questão social? 

Com base na análise apresentada no percurso deste artigo, construímos a hipótese 

de que as respostas teóricas, políticas e profissionais em relação à “questão das drogas” se 

organizam em campos distintos e antagônicos: entre a resistência e afirmação dos direitos 

humanos e sociais dos usuários de drogas no enfrentamento à questão social e o 

“moralismo  conservador” da ordem burguesa balisado pela incorporação dos valores éticos 

e políticos do “Estado Penal” manifestados nas práticas de criminalização da pobreza e do 

“encarceramento” das chamadas “classes perigosas”, sobretudo, os sujeitos profissionais 

inseridos nas políticas públicas de saúde, assistência social e do campo “sócio-jurídico”. 

Assim, como as questões aqui apresentadas são bastantes complexas  para serem 

respondidas em um artigo, ao mesmo tempo, este último não teve a pretensão de construir 

tais respostas, apontando, portanto, a necessidade de um estudo mais aprofundado e com 

amplitude maior no sentido de desverdar “o real movimento” do objeto apresentado, bem 

como, contribuir com a profissão e com as classes historicamente oprimidas  pela violência 

do Estado e a exploração do capital; tanto no que se refere ao horizonte ético-político de 

construção de uma nova ordem sem dominação, opressão e exploração, como no horizonte 

interventivo de ação dos (as) assistentes sociais. 
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