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O ESPECTRO DAS DROGAS

“Anda um espectro pelo mundo moderno”, já se disse certa vez (Marx & Engels, 1987:33).
Talvez seja possível dizê-lo novamente, embora nem o espectro nem o mundo sejam mais os
mesmos. Quando isso foi dito, o que abismava singularmente era o comunismo; hoje assom-
bram-nos coisas aparentemente tão diversas como a Aids, o racismo, os desastres ecológicos, a
xenofobia e, mais em voga atualmente, a SAR e o terrorismo. De fato, seria vão procurar
definir qual desses encarnaria melhor o papel de nosso pior pesadelo contemporâneo, mas
duvido muito que qualquer levantamento que se faça a respeito deixe de incluir as drogas
numa posição de inequívoco destaque.

Efetivamente, ninguém está livre dos efeitos maléficos desse espectro, inclusive porque
são impressionantes a quantidade e a variedade de seqüelas reais ou potenciais imputadas aos
usos ilícitos de drogas. Diz-se, freqüentemente, que o uso de drogas compromete a vida dos
consumidores, ao arruinar sua saúde, suas economias, sua moral, sua inserção social, a vida
daqueles que lhe são/estão próximos, ao propagar doenças e comportamento anti-social, e a
vida dos coletivos mais amplos, ao pôr em risco os valores morais, a saúde e a ordem públicas,
o desenvolvimento econômico e a estabilidade política das nações, entre várias outras coisas.
Assim, um interminável rosário de vidas perdidas, lares desfeitos, ruas inseguras, economias
arrasadas, serviços públicos sobrecarregados ou inoperantes e governos instáveis ou corruptos
é posto na conta do uso ilícito de drogas. Muitas vezes isso é feito com propriedade; em tantas
outras, nem tanto. Fato é que, em sociedades em que as relações humanas só foram “desencan-
tadas” até certo ponto pelo dinheiro e pela ciência, as drogas parecem não representar outra
coisa senão o “reencantamento do mal”, como notara Zaluar (1993). Mal insidioso, responsável
por incontáveis tragédias pessoais ou familiares, ruínas econômicas ou morais, dramas políti-
cos ou sociais. Mal contagioso, capaz de penetrar em praticamente todos os cantos, dos mais
notórios aos mais recônditos, dos mais expostos aos mais bem guardados.
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É desnecessário continuar insistindo nas dimensões alcançadas, no mundo contemporâ-
neo, pelos problemas criados em torno dos usos e dos tráficos de drogas. Lembro apenas que
as contabilidades financeiras, políticas e militares envolvidas nos circuitos das drogas crescem
na mesma medida alucinante em que crescem as dos corpos arruinados pelo uso ou chacina-
dos pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Lembro ainda que é cada vez maior a interfe-
rência dos Estados nos circuitos das drogas, bem como a interferência das drogas no circuito
dos Estados, num caso sob a forma de pesadas ações de ingerência, inclusive bélicas, nos níveis
internacional e/ou nacional (intervenção norte-americana na Bolívia, na Colômbia e no Pana-
má, por exemplo, ou o golpe de Estado no Peru), desencadeadas em nome do combate a esse
flagelo, no outro como corrupção generalizada ou sob a forma mais traiçoeira dos conflitos
continuados que chegam a abalar a soberania e os poderes constituídos de lugares tão díspares
como a Colômbia, o Afeganistão, o Myanma (ex-Birmânia) ou, cá entre nós, o Rio de Janeiro.

Preocupado com a “global drug menace” (Anann, 1997), o United Nations International
Drug Control Programme publicou, em 1997, o World Drug Report, documento importante por
sua origem,1 por sua atualidade (embora um segundo Report tenha saído em 2000) e pela
abrangência no trato do que, nele, foi qualificado como “the late twentieth century malaise”
(UNDCP, 1997:45). Reconhecendo que os dados disponíveis a respeito do assunto são bastante
problemáticos, devido quer à natureza clandestina do problema em foco, quer às disparidades de
consistência, validade, regularidade e abrangência dos dados coletados (UNDCP, 1997), o Report
oferece um conjunto de estimativas que, entre outras coisas, suportam a afirmativa segundo a
qual “no nation, however remote a corner of the globe it occupies, however robust its democracy,
is immune to the adverse consequences of drug abuse and trafficking” (UNDCP, 1997:9).

De acordo com o Report (UNDCP, 1997), no que diz respeito às principais drogas cuja
produção é baseada em vegetais, estima-se que, em 1996, havia 280.000 hectares de terra
plantados com Papaver somniferum (papoulas de onde se extrai a resina do ópio) e 220.000
hectares plantados com Erythroxylun coca (arbusto que serve de base para a produção da coca
e de seus derivados), enquanto é particularmente difícil estimar o montante de hectares
cultivados com Cannabis sativa (arbusto a partir do qual se produzem a maconha e o haxixe),
já que ele cresce naturalmente pelo mundo. Da produção de ópio e derivados, acredita-se
que 90% estejam concentrados em duas áreas principais, conhecidas como Crescente Dou-
rado (Afeganistão, Irã e Paquistão) e Triângulo Dourado (Laos, Myanma, Tailândia). Além
disso, estima-se que foram produzidas, em 1996, cerca de 5.000 toneladas de resina de
ópio; dessas, um terço teria sido distribuído como ópio, enquanto os dois terços restantes
teriam sido transformados em heroína. Já a produção de coca estaria concentrada quase
que exclusivamente no Peru, na Colômbia e na Bolívia. Também em 1996, a produção
mundial teria alcançado 300.000 toneladas de folhas de coca, a partir das quais teriam sido

1 Ao lado da Organização Mundial de Saúde, a ONU é o principal organismo internacional dedicado, entre outras coisas, ao
problema das drogas. Destaque-se ainda que “drug control legislation may be unique in that it originated at international
level – from a confluence of world power concerns at a given historical moment – and was subsequently promulgated at
national level, rather than the converse” (UNDCP, 1997:162).
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produzidas ao menos 1.000 toneladas de cocaína. Enquanto isso, produções em larga esca-
la de Cannabis sativa teriam sido verificadas ao menos nos Estados Unidos, na África do Sul,
no Marrocos, em repúblicas da Ásia Central, no Afeganistão, no Paquistão, na Colômbia, no
México e na Jamaica. A produção de drogas sintéticas de uso ilícito (sobretudo as de tipo
anfetamina, mas também as alucinógenas e as sedativas) é ainda mais difícil de estimar, tendo
em vista a relativa independência de sua produção com relação aos recursos naturais, podendo
a maioria ser produzida em pequenos laboratórios de fundo de quintal.

Em 2000, a UNDCP lançou um segundo World Drug Report. Este registrou números um
pouco menores ou relativamente estáveis para praticamente todos os itens levantados ante-
riormente, o que animou o diretor executivo do Office for Drug Control and Crime Pre-
vention a abri-lo afirmando que “we must end the psychology of despair that has gripped
the minds of a generation and would have us believe that nothing can be done to roll back,
let alone stop, the consumption of drugs” (Arlacchi, 2000:1). Apesar disso e num sentido
inverso ao da redução ou estabilização dos indicadores de produção e consumo de diversas
drogas, o Report 2000 registrou ainda preocupação com o aumento da potência das drogas
em circulação no mercado e com o impressionante crescimento da produção e do consu-
mo de drogas sintéticas de uso ilícito, particularmente dos estimulantes tipo anfetamina e,
entre estes, do methylenedioxymethamphetamine (MDMA), hoje vulgarmente conhecido
como ecstasy (Arlacchi, 2000).

A cadeia de produção e distribuição das drogas de uso ilícito envolve uma infinidade
de pessoas oriundas dos segmentos sociais os mais variados e habitantes mais ou menos
nômades de diferentes pontos do planeta: camponeses empobrecidos, traficantes sem es-
crúpulos, banqueiros e executivos gananciosos, milícias clandestinas, policiais e políticos
corruptos, olheiros e soldados mirins, ‘mulas’ jovens ou idosas, químicos e pilotos, médi-
cos e advogados, entre outros profissionais dispostos a vender suas expertises a quem pagar
melhor. Como o registra o próprio Report, em torno das drogas foi constituída uma im-
pressionante ‘indústria’:

the justification for calling illicit drugs an industry is, firstly, that there is a great demand for
the product in question, therefore a market for illicit drugs exists, and, secondly; meeting this
demand involves an extensive and complex process of production, manufacture, distribution
and investment. (UNDCP, 1997:123-124)

Essa ‘indústria’ movimentaria cerca de 400 bilhões de dólares por ano, os quais corres-
ponderiam, aproximadamente, a 8% do comércio internacional, porcentagem superior às ve-
rificadas no comércio internacional de ferro, de aço e de veículos automotivos e semelhante à
do comércio internacional de produtos têxteis. O Report lembra ainda que, “in economic terms
[vale dizer, nos termos da economia utilitária ou liberal], drugs are consumer goods, traded in
a market place and therefore subject to the laws of supply and demand – albeit in ways which
are distinct from non-dependence-producing goods” (UNDCP, 1997:9) e que “there are many
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explanations for why people consume drugs [embora o cálculo hedonista seja a explicação mais
recorrente], but a single word embodies the reason for which they are sold: profits” (UNDCP,
1997:123, grifos do autor). Desse ponto de vista, a ‘indústria’ de drogas de uso ilícito não
funcionaria de modo muito diferente das demais ‘indústrias’, tratando-se, em ambos os casos,
de gerenciar riscos e maximizar lucros. O que a ‘indústria’ de drogas de uso ilícito teria de
mais específico, como ‘indústria’, deriva não exatamente das propriedades materiais ou dos
valores de uso das substâncias produzidas e traficadas, mas da própria ilicitude do empreendi-
mento, o que, se a especifica em relação aos empreendimentos lícitos, também a situa como
parte de um campo de atividades (as ilícitas ou criminosas) que extrapola em muito aquelas
envolvidas na produção e no tráfico de drogas, por mais amplas que elas possam parecer e por
mais entremeadas que essas atividades estejam com outras atividades ilícitas. Afirmo, com isso,
que boa parte dos problemas decorrentes do tráfico de drogas está relacionada não com as
drogas propriamente ditas (que são, a esse respeito, acessórios mais ou menos convenientes
para as práticas criminosas), mas com o fato de se tratar de uma atividade criminosa, o que se
evidencia desde que consideremos a labilidade dos agentes dessa ‘indústria’ no que se refere aos
seus campos de atuação (tráfico de drogas, mas também contrabando de armas, seqüestros,
roubos a banco etc., todos agenciados no mais das vezes pelos mesmos ‘traficantes’).2 Como
notara o Report (UNDCP, 1997:133), “all the licit sector risks apply to the illicit sector as well,
effectively doubling the necessity to manage risk, and, as many analysts argue, increasing the
margin for profit”.

No que diz respeito à demanda (em que, aí sim, o valor de uso das drogas é fundamental)
que sustenta tal ‘indústria’, o Report afirma, ainda, que “in recent years, illicit drug consumpti-
on has increased throughout the world. Various indicators (…) make clear that consumption
has become a truly global phenomenon” (UNDCP, 1997: 29). Estima-se que, nos anos 90, cerca
de 8 milhões de pessoas usaram heroína e outros opiáceos ao menos uma vez nos últimos 12
meses, 13 milhões usaram cocaína, mais de 30 milhões usaram substâncias tipo anfetamina,
mais de 140 milhões usaram maconha ou haxixe e mais de 225 milhões usaram substâncias
sedativas, embora, neste último caso, não fique claro se o uso teria sido ilícito ou medicamen-
toso (UNDCP, 1997:31). No total, cerca de 4% da população mundial teriam feito uso de
alguma droga de uso ilícito nos últimos 12 meses antes da coleta dos dados (UNDCP, 1997:31).
Essa porcentagem não deixa de impressionar justamente por não parecer tão impressionante,
isto é, por ser uma porcentagem relativamente baixa para um indicador tão amplo.3 E para o
que parece ser um pesadelo tão medonho.

2 O Report 2000 é inequívoco a esse respeito: “there is evidence that criminal networks, including those operating in the drug
trade, can easily be used to engage in other criminal activities as well. By diversifying their activities, such organizations
are able to overcome temporary setbacks caused by successful anti-drug operations without losing their capacity to continue
operating” (Arlacchi, 2000:13).

3 Como o indicador utilizado é o da prevalência anual, basta ter usado a droga em questão ao menos uma vez ao longo dos
últimos 12 meses para se credenciar a ser, por ele, positivamente indexado. Há, no entanto, enormes diferenças entre uso
esporádico e uso rotineiro, ou freqüente, que o indicador não discrimina, embora o Report registre reconhecê-las (UNDCP,
1997:45).
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As coisas, contudo, nem sempre foram assim. Embora reconheça que “the consump-
tion of drugs has been a fact of life for centuries” (Annan, 1997:5), o Report avalia que os
usos “tradicionais” de drogas – aqueles tidos por controlados e sancionados socialmente –
se degeneraram em “detrimental drug abuse” (UNDCP, 1997:36). Nos termos de Annan
(1997:5), “addiction has mushroomed over the last five decades”. De todo modo, parece
que foi somente com a derrocada do comunismo na ex-URSS e no Leste Europeu, quando
a ‘guerra fria’ deu lugar à ‘guerra às drogas’, que as drogas passaram a reinar, ao lado da
Aids, dos desastres ecológicos, do preconceito xenófobo e do terrorismo, nos domínios dos
pesadelos ocidentais.

A PARTILHA MORAL E A ASSIMETRIA ANALÍTICA

Curioso pesadelo esse das drogas, que parece resultar, ainda que como ‘efeito perverso’, de
certos sonhos desenvolvimentistas em cuja realização o mundo ocidental tem investido há
alguns séculos. Como não passara despercebido ao World Drug Report, parte expressiva da di-
mensão contemporânea dos problemas inventariados na conta das drogas está relacionada
quer com os desenvolvimentos tecnológicos (e as situações sociais que tornaram tais desenvol-
vimentos possíveis e necessários) que incrementaram e agilizaram a produção e o intercâmbio
de informações e mercadorias através do mundo (UNDCP, 1997), quer com aqueles realizados
no campo da farmacologia, já que “the progress in technology, which permitted the use of
refined natural products or of purely synthetic substances, marked not only a milestone in
medicine, but also a new era of abuse of psychoactive drugs” (Remberg, 1997:38). Daí o contí-
nuo embaraço das políticas oficiais de controle das drogas diante de dois dilemas cuja resolu-
ção parece impossível sem que, simultaneamente, se problematizem os termos a partir dos
quais eles são postos: esses dilemas dizem respeito, um primeiro, a “two seemingly contradic-
tory aims, namely, trade liberalization and the effective control of illicit drug traffic” (UNDCP,
1997:25), e um segundo à “delicate balance between the prevention of social and personal
harm arising from misuse of these substances [as drogas] and ensuring their availability for
medical purposes” (Remberg, 1997:43).

Curioso pesadelo esse das drogas, ainda por outros motivos: não só porque dá margem às
concepções maniqueístas que fazem a “construção ideológica do viciado e do traficante como
agentes do mal” andarem de par com a “demonização da própria droga” (Zaluar, 1994c:242),
como também porque não atualizam as mesmas ‘trevas’, as mesmas situações soturnas, caso se
centre o foco no ‘traficante’ ou no ‘viciado’.

É que, do ponto de vista do ‘tráfico’, as drogas são, por excelência, ‘mercadorias’, no
sentido que Marx (1984a) empresta ao termo: embora usos de substâncias que hoje chamamos
drogas sejam amplamente difundidos no tempo e no espaço, como mercadorias, as drogas não
existiram desde sempre, mas são o resultado de uma configuração histórica e social específica;
ainda como mercadorias, elas contam, sobretudo, por seus ‘valores de troca’, ficando em se-
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gundo plano suas propriedades materiais singulares e os efeitos associados ao seu consumo. O
que talvez diferencie as drogas de outras mercadorias cuja produção, distribuição e consumo
são considerados atividades lícitas é que, no caso das drogas (como no caso de outras mercado-
rias ou ‘serviços’ cuja produção, distribuição ou consumo são atividades criminalizadas), os
lucros não são auferidos apenas a partir da forma ‘clássica’ (capitalista) de exploração da mais-
valia, isto é, via abuso do trabalho alheio sob o modo do mais-trabalho não remunerado (Marx,
1984b), mas também a partir do que poderia ser chamado de uma mais-valia “terrorífica”
(Perlongher, 1987:2), a qual potencializaria os lucros obtidos pela forma clássica de extração da
mais-valia em sociedades como a nossa mediante a exploração da violência agregada ao circuito
(ou ‘mercado’) das drogas.4

Por outro lado, da parte do usuário ou do ponto de vista do consumo, as trevas invocadas
são, geralmente, de outras ordens: orgânicas ou psíquicas, em vez de econômicas ou sociais. É
que nos habituamos a associar o uso ilícito de drogas a uma dupla falta ou fraqueza, física e
moral. Assim, enquanto estudos no campo da neurobiologia, apoiados na constatação de que o
corpo humano não só possui receptores orgânicos capazes de interagir quimicamente com
opiáceos, estimulantes, alucinógenos e canabinóides, como também secreta substâncias simila-
res5 a essas ‘drogas psicotrópicas’, especulam sobre a existência de predisposições genéticas
para o uso de drogas,6 psiquiatras e psicólogos em geral e psicanalistas em particular acreditam
que o uso de drogas é uma atitude regressiva de uma personalidade mal constituída, mal
amadurecida, fixada numa busca narcisista do prazer, uma atitude escapista e infantilizante,
por meio da qual se foge das responsabilidades e da realidade do mundo adulto em favor de
uma busca obsessiva e ingênua por “orgasmos farmacológicos” (Olievenstein, 1984:68).7 É,
pois, sob o modo do defeito físico e/ou moral, da falha orgânica e/ou psicológica, em suma, é
sob as categorias clínico-morais do ‘vício’ e da ‘doença’ que o problema do uso ilícito de drogas
vem sendo majoritariamente considerado entre nós. Porquanto, não é à toa que os argumentos
tidos por científicos usados para pensar o problema do uso contemporâneo de drogas provêm
dos discursos terapêuticos (biomédicos ou psicológicos). Assim, se a principal justificativa aventada
para a proibição de certas modalidades de uso de drogas deriva dos perigos reais ou potenciais
que tais usos por parte dos indivíduos podem causar a outros, não usuários,

a broader justification might be found in the assumption that the addictive properties of
psychoactive drugs are such that individuals who consume them lose the status of beings governed by
reason – if they are no longer the best stewards of their own welfare their behavior challenges the
personal autonomy on which rational-actor model rely. To paraphrase this in Kant’s terms,

4 Segundo Zaluar (1994a:241), “o crime organizado desenvolveu-se nos atuais níveis porque tais práticas [uso de drogas]
foram proibidas por força da lei, possibilitando níveis inigualáveis de lucros a quem se dispõe a negociar com estes bens”.
Ou, como na passagem supracitada do Report, aos riscos das atividades dos setores lícitos as atividades dos setores ilícitos
acrescentam outros, derivados do caráter ilegal dessas atividades, “increasing the margin for profit” (UNDCP, 1997:133).

5 A endorfina, por exemplo, seria o correspondente ‘endógeno’, isto é, fabricado pelo próprio corpo humano, da morfina.
Veja Ross & Gilman (1987:23), Chast (1995:166-170), Masur & Carlini (1993:35) e UNDCP (1997:46).

6 “This theory suggests that in the same way as the diabetic is deficient in insulin, there may exist biological or genetic
weaknesses which may be compensated for by the administration of specific psychoactive drugs” (UNDCP, 1997:46).

7 Veja ainda Freud (1981a, 1981b) e UNDCP (1997:47).
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the illicit drug consumer is not a rational agent. It can thus be argued that prohibition is in the
interests of the common good because behavior which undermines self-regulation and self-
control is potentially a threat to liberal society. (UNDCP, 1997:156, grifos meus)

Cabe destacar, portanto, que o que se teme com as drogas, efetivamente, é o rompimento
de um dos princípios cosmológicos que tem servido de fundamento para os modos hegemôni-
cos como a condição de sujeito humano vem sendo concebida e experimentada entre nós, a
saber, aquele que postula que a plena condição de sujeito humano deriva da autonomia indivi-
dual e do controle das condutas. Se o conceito de “civilização (...) expressa a consciência que o
Ocidente tem de si mesmo” (Elias, 1994a:23) e se “o processo civilizador constitui uma mudan-
ça [não planejada, embora estruturada] na conduta e [nos] sentimentos humanos rumo a uma
direção muito específica” (Elias, 1994b:193), vale dizer, a de um crescente controle das condu-
tas, as alheias e as próprias, a percepção de que as drogas constituem uma ameaça diabólica
parece, em suma, estar vinculada à idéia de que seu consumo continuado traria efeitos deleté-
rios para o desenvolvimento das sociedades e, com elas, da própria humanidade, na medida
em que produziria sujeitos que, ao perderem a vontade própria, perdem também a própria
condição de sujeito, ou seja, tornam-se “alienados”, “autômatos”, “zumbis” (Olievenstein, 1984;
Masur & Carlini, 1993).

Ainda que relativamente distintas, essas situações soturnas suscitadas pelas drogas se inter-
penetram e se amparam reciprocamente, não só porque são arbitrárias as fronteiras entre
produção, tráfico e uso,8 como também porque a ‘demonização’ contemporânea das drogas –
‘demonização’ mediante a qual a certas coisas (as drogas) são imputadas certas intencionalida-
des (‘demoníacas’), intencionalidades capazes de destituir a ‘autonomia pessoal’ do usuário e de
fazê-lo evadir-se da ‘realidade’, comprometendo sua própria condição de sujeito humano, tal
como esta é definida entre nós – parece ser a contrapartida lógica e o complemento ontológico
da reificação das relações humanas vigentes em sua produção e distribuição, resultante da
constituição das drogas como ‘mercadorias’.

Para esconjurar os malefícios que associamos às drogas, as alternativas mais amplamente
difundidas ao longo do século XX giraram em torno de expedientes preventivos e repressivos
e acionaram especialmente padres, médicos e policiais. Entre a prevenção e a repressão, não é
difícil perceber, entretanto, que a segunda tem suplantado a primeira como alternativa mais
ativada. É que, no contexto histórico de ‘guerra contra as drogas’, oficialmente decretada como
tal nos anos 80, a repressão à produção, ao tráfico e ao uso de drogas alcançou uma escala sem
precedentes no mundo moderno (o que não tem impedido, diga-se de passagem, o crescimen-
to do uso e do tráfico de drogas, bem como dos problemas a eles associados). Todavia, destacar
a magnitude dos expedientes repressivos, se explicita uma parte do problema, obscurece ou-
tras. Um dos principais inconvenientes do destaque dos expedientes repressivos diz respeito à

8 Cf. a clássica ‘Introdução à crítica da economia política’, em que Marx (1978) demonstra, entre outras coisas, que produção
é imediatamente consumo e, consumo, imediatamente produção.
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impressão corrente de que as relações que sociedades como as nossas entretêm com as drogas
são, univocamente, de rejeição. Outro inconveniente refere-se ao ofuscamento das fontes sobre
as quais os expedientes repressivos (e também os preventivos) buscam se legitimar, a saber,
aquelas constituídas pelos saberes biomédicos.

Sustento, no entanto, que é preciso evitar restringir o problema das drogas à dualida-
de lei/ilegalidade e, conseqüentemente, à polêmica em torno de sua (des)criminalização. Há
várias razões para isso. A primeira, e uma das mais fundamentais, é que os inúmeros vínculos
entre drogas e criminalidade (e os problemas que daí decorrem) estão na dependência de um
fato básico que tem merecido pouca atenção dos cientistas sociais, a saber, do fato de que um
número impressionante de pessoas se sujeita às condições mais adversas, freqüentemente colo-
cando em risco a sua vida física e social, no intuito de atualizar, numa rotina que chega às
beiras da impertinência, uma prática até certo ponto muito pouco convencional: ‘consumir’
drogas. Além disso, encarando o problema das drogas do ponto de vista de seu consumo, o que
se verifica efetivamente é o oposto do que seríamos levados a imaginar a princípio. Isso por-
que, longe de um consumo, por assim dizer, ‘reprimido’ de drogas, o que se observa à nossa
volta é que nunca se consumiram tantas drogas, ‘de uso ilícito ou não’, como nos dias de hoje:
não fosse por isso, o alvoroço em torno do problema não seria tamanho. Mais do que isso,
sustento que ‘nunca se incitou tanto o consumo de drogas’, nunca seu uso foi tão prescrito e
estimulado como nos tempos atuais.

Se isso não é claro, é porque os expedientes repressivos (como os preventivos) acionados
contra o uso de drogas supõem uma ‘partilha moral entre usos lícitos e ilícitos de drogas cujos
fundamentos cabe problematizar’. Isso porque ‘tal partilha moral não é de modo algum evi-
dente’. Ela se baseia numa série de subentendidos que devem ser explicitados, no lugar de
serem considerados como dados.

Para que isso se evidencie, ‘é preciso se precaver contra a naturalização da distinção
entre drogas de uso lícito e de uso ilícito’ e reconhecer um fato aparentemente óbvio, mas
cujo impacto na discussão do problema das drogas não tem sido muito considerado pelos
especialistas, a saber: que drogas não são apenas aquelas substâncias químicas, naturais ou
sintetizadas, que produzem algum tipo de alteração psíquica ou corporal e cujo uso, em
sociedades como a nossa, é objeto de controle (caso do álcool e do tabaco) ou de repressão
(caso das drogas de uso ilícito) por parte do Estado. Mesmo que trivial, é preciso não
esquecer que ‘substâncias como o café, o chá e o chocolate’, por exemplo, igualmente ‘são
drogas’, ou “alimentos-droga”, como Sidney Mintz (1986) os nomeara, e que ‘drogas são
ainda todos os fármacos’. Daí o problema das drogas não implicar apenas considerações de
ordem econômica, política, sociológica ou jurídico-criminal, tendo sido considerado um
problema ‘eminentemente médico’ desde que se tornou, em nossa sociedade, o que não faz
assim tanto tempo, um problema de ‘drogas’. E as implicações desse vínculo entre drogas
e medicina não são absolutamente desprezíveis, já que os saberes e as práticas médicas
foram historicamente investidos, entre nós, na posição de principais instrumentos de legi-
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timação da partilha moral entre drogas de uso lícito e drogas de uso ilícito por fornece-
rem, para a sociedade em geral e com a força da autoridade científica que costumamos lhes
emprestar, os critérios para tal partilha.

O questionamento dessa partilha moral não nos deve impedir de reconhecer que, embora
não seja ‘dada’, ela é operativa em mais de um plano. Não é preciso muito esforço para notar
que ela é funcional no senso comum, que distingue drogas (geralmente as de uso ilícito, mas
também tabaco e álcool) de ‘remédios’ (aqueles prescritos pelos médicos, mas também aqueles
encontrados nas farmácias, quando não no quintal – caso dos ‘chás medicinais’) e, ambos, de
‘alimentos’. Ela também é funcional entre os especialistas. A esse respeito, cabe notar que um
dos efeitos mais expressivos da suposta evidência dessa partilha moral (efeito que, em processos
de feedback-looping, acaba por retroalimentar tal suposição) refere-se à assimetria analítica vigen-
te entre os especialistas interessados no assunto, assimetria que envolve uma espécie de divisão
intelectual do trabalho que tende a colocar sob a competência dos cientistas sociais as questões
suscitadas, ora pelo uso de drogas de uso ilícito, ora pelo tráfico de drogas e suas dimensões
correlatas (marginalidade, criminalidade, desvio etc.), enquanto as questões suscitadas ora pelo
uso de drogas de uso lícito (por oposição às de uso ilícito), ora pelo uso de drogas em geral (por
oposição ao tráfico) são majoritariamente confinadas à competência dos saberes médicos (espe-
cialmente a farmacologia, a psiquiatria e a psicologia).

Tocamos aqui num ponto capital, pois sucede às drogas (e aos medicamentos), portanto, o
mesmo que às armas (e às ferramentas). Como enunciaram Deleuze e Guattari (1997:72),

sempre se pode distinguir as armas e as ferramentas segundo seu uso (destruir os homens ou
produzir bens). Mas se essa distinção extrínseca explica certas adaptações secundárias de um
objeto técnico, ela não impede uma convertibilidade geral entre os dois grupos, a ponto de
parecer muito difícil propor uma diferença intrínseca entre armas e ferramentas.

“Ferramentas de trabalho e armas de guerra trocam suas determinações”, como dro-
gas, alimentos e medicamentos também o fazem. “Isso não impede que se possam reco-
nhecer diferenças interiores, embora não intrínsecas (lógicas ou conceituais), ainda que
por aproximação”, entre todas essas coisas, mas o ponto a ser destacado é que, tal como
não é a ferramenta que define o trabalho, mas sim o inverso, não é a droga que define o
crime, nem é o remédio que define a medicina: a droga supõe o crime, como o remédio
supõe a medicina e a ferramenta supõe o trabalho. Isso significa que, de um lado, as
drogas e os medicamentos estão, como as armas e as ferramentas, “submetidas às mesmas
leis que definem precisamente a esfera comum”; e, de outro, que qualquer objeto técnico
(arma, ferramenta, droga, remédio ou alimento) “continua abstrato, inteiramente inde-
terminado, enquanto não for reportado a um agenciamento” que o constitua enquanto
tal (Deleuze & Guattari, 1997:72). É, pois, preciso não esquecer a lição do alquimista:
dosis sola facit venenum (Paracelsus).
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Já há algum tempo diferentes cientistas sociais têm-se dedicado a pensar vários aspectos do
problema das drogas, tendo produzido muita coisa de qualidade a respeito.9 No entanto, uma
das conseqüências da divisão intelectual do trabalho antes mencionada é a quase inexistência de
trabalhos de cientistas sociais (ou de outros especialistas) dedicados à investigação conjunta e
integrada do problema do consumo de drogas, sejam elas de uso ilícito ou não.10 É na investi-
gação do problema das drogas do ponto de vista crítico dos agenciamentos que o produzem
como tal e de modo tal que não se tome como dada a partilha moral que tenho concentrado
minhas atividades de pesquisa (Vargas, 1998; 2001).

PARA SAIR DA ASSIMETRIA

Considerando o problema das drogas de modo integrado e do ponto de vista de seus
valores de uso, vale dizer, dos problemas suscitados pelo ‘consumo’ de drogas de uso lícito ‘e’
de uso ilícito, seria muito cômodo dizer, como freqüentemente o fazem a psicologia, a farma-
cologia e o senso comum, que eles se limitariam a uma resposta a uma crise ou a uma carência
qualquer: toma-se remédio porque falta saúde, bebem-se ou tomam-se drogas porque falta
dinheiro, família, escola, religião, trabalho, afeto etc.; ou seja, que o problema das drogas se
esgotaria, como sublinhara Caiafa (1985:17-18), como “mero produto de uma precariedade
criada por outros”. No entanto, Guattari (1985:47) também já alertara contra os perigos de
definições negativistas como essa e sugerira que, em vez de “considerar tais fenômenos como
respostas coletivas improvisadas a uma carência (...), dever-se-ia estudá-los como uma experi-
mentação social na marra, em grande escala”, desde que tal “experimentação social na marra”
não seja entendida como uma atitude voluntarista, mas como um agenciamento coletivo que se
situa aquém, ou se desenvolve além, do plano das ações voluntárias.

9 Para ficar apenas na produção brasileira das últimas décadas, veja-se, por exemplo, o pioneiro trabalho de Velho (1998)
sobre o uso de ‘tóxicos’, bem como os estilos de vida e as visões de mundo a ele associados, entre dois grupos de
consumidores das ‘camadas médias urbanas brasileiras’; e o cuidadoso trabalho de Magalhães (1994), em que ele procura
mostrar, entre outras coisas, que, embora a posse, o uso e o tráfico de drogas sejam crimes duramente definidos na lei
penal, eles são contextualmente (re)interpretados (‘negociados’) pelos agentes responsáveis por sua aplicação (policiais,
promotores e juízes). Veja-se também o denso trabalho de Zaluar (1985) sobre as organizações populares e o significado da
pobreza, em que ela mostra de que modos complexos e ambíguos se estabelecem as relações entre trabalhadores pobres e
bandidos (geralmente traficantes de drogas) no conjunto habitacional Cidade de Deus, do Rio de Janeiro; e o original
trabalho de Bastos (1996), em que o autor usa técnicas de geoprocessamento para acompanhar a disseminação das drogas
injetáveis e mostrar suas correlações com a distribuição epidemiológica da Aids. Há ainda uma série de coletâneas a
respeito, que reúnem trabalhos de diferentes especialistas, vários, inclusive, formados em outras áreas que não a das
ciências sociais (sobretudo nas de direito e de saúde). É o caso, por exemplo, das coletâneas organizadas por Sabina (1986),
Henman e Pessoa Jr. (1986), Bastos e Gonçalves (1992 e 1993), Zaluar (1994a e 1994b) e Mesquita e Bastos (1994).
Compostas de textos de diferentes tamanhos e envergaduras escritos a partir de perspectivas analíticas variadas, essas
coletâneas têm em comum, como os trabalhos de caráter mais monográfico arrolados anteriormente, dedicarem-se ou a
alguma substância em particular, ou às drogas de uso ilícito em geral. À parte a inegável qualidade de alguns deles,
nenhum encara de modo integrado, portanto, o problema do consumo das drogas de uso lícito e das de uso ilícito; em
suma, nenhum deles problematiza direta e exaustivamente a partilha moral entre drogas de uso lícito e de uso ilícito.

1 0 Talvez a maior, ou única, exceção a essa regra seja o trabalho organizado por Goodman e Gilman (1987), mas trata-se, aí,
de uma investigação que, por mais alentada que seja, encara o problema das drogas quase que exclusivamente do ponto
de vista da farmacologia (aliás, é exatamente este o seu propósito). As dimensões sociais do fenômeno, quando não
desconsideradas em absoluto, reduzem-se a artigos secundários dedicados a algumas drogas (ou a conjuntos de drogas) em
particular diluídos ao longo da coletânea como um todo.
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Além disso, a se manter essa perspectiva negativista segundo a qual a carência ou a falta
estão na base de qualquer consumo de drogas, seria o caso de saber, de um lado, como os
homens puderam viver durante tanto tempo sem conhecer a aspirina e uma série de outros
medicamentos alopáticos e, de outro, como o consumo de inúmeras substâncias atualmente
denominadas drogas pôde ser tão difundido no tempo e no espaço, passando por um espectro
de práticas culturais de consumo que vão desde a Amanita muscaria das tribos siberianas ao soma
hindu, dos cogumelos mexicanos aos cactos e solanáceas pré-colombianos, do tabaco amerín-
dio ao haxixe cita, do iagê dos índios da selva amazônica ao ayahuasca do Santo Daime, do ópio
chinês ao hábito inglês de tomar chá, das folhas de coca mascadas pelos índios dos Andes à
maconha e à cocaína consumidas nas metrópoles modernas, entre inúmeras outras. O consu-
mo de certas substâncias hoje denominadas drogas com propósitos não apenas medicamento-
sos parece ter sido, portanto, uma experiência tão antiga quanto difundida nas sociedades
humanas e, pelo que se sabe, foram somente as sociedades ocidentais11 que declararam ‘guerra’
a certos tipos de consumo dessas substâncias.12 Diante de uma ausência e de uma presença tão
expressivas, respectivamente no primeiro e no segundo casos, seria de estranhar que todas
essas práticas tivessem por motivação serem respostas a alguma coisa que lhes seria estranha.

Nesse sentido, evitar fazer do consumo de drogas um fenômeno que se reduza à condição
de resposta a crises ou carências que lhe são estranhas implica investigá-lo a partir de suas
próprias condições de possibilidade, isto é, de um ponto de vista positivo, epistemologicamen-
te falando. Desse ponto de vista, o que se percebe, desde logo, é que as relações que sociedades
como as nossas entretêm com o uso de drogas estão longe de ser unívocas ou monolíticas. De
fato, encontramo-nos, a meu ver, diante de uma situação singular, posto que paradoxal: à
crescente e em muitos sentidos inédita repressão ao consumo de drogas de uso ilícito acrescen-
ta-se a insidiosa incitação ao consumo de drogas de uso lícito, sob a forma quer dos remédios
prescritos pela ordem médica tendo em vista a produção de corpos saudáveis, quer de drogas
autoprescritas em função de ideais de beleza (os anorexígenos produzindo corpos esbeltos), de
habilidade (os esteróides e anabolizantes produzindo corpos de superatletas) ou de ‘estado de
espírito’ (os ansiolíticos e antidepressivos produzindo corpos serenos, mansos), quer do indefec-
tível hábito, tão comum entre nós, de ingerir bebidas alcoólicas, tabaco, chocolate e café. Diante
disso, cabe ressaltar que a diferenciação entre drogas de uso lícito e de uso ilícito não resolve ou

1 1 Mais precisamente, não foram apenas as sociedades ocidentais que declararam guerra a certos tipos de consumo dessas
substâncias. Outras sociedades que também seguiram nessa direção foram aquelas onde impera o islamismo, para as quais
talvez se aplique, num sentido um tanto diferente do imaginado pelo autor, a célebre fórmula de Marx segundo a qual “a
religião é o ópio do povo”.

1 2 De fato, não foram apenas as drogas que entraram no rol de experiências relativamente condenadas ou, mais precisamen-
te, ‘domesticadas’ pelas/nas sociedades ocidentais. Num certo sentido, as festas, o jogo, a magia e a religião também fazem
parte dessa lista de experiências que diretamente envolvem processos ou procedimentos de déraison ‘domesticados’ em
sociedades que se pretendem ‘desencantadas’, desde que se entenda que essa ‘domesticação’ é relativa, seja porque as
drogas, como as festas, o jogo, a magia e a religião, não foram absolutamente extintas (ao contrário, trata-se de experiências
que mantêm uma impressionante vitalidade nas sociedades ocidentais, apesar dos esforços no sentido do ‘desencantamen-
to do mundo’), seja porque tal ‘domesticação’ é relativa às imagens e às estratégias mais oficiais em curso nas sociedades
ocidentais. Por outro lado, a singularidade da situação ocidental de ‘domesticação’ de práticas como as de (certos) consumos
de drogas não significa, em contraposição, que aquelas sociedades em que o uso de substâncias que convencionamos
chamar de drogas não é objeto de condenação não regulem ou disciplinem o emprego de tais substâncias.



anula o paradoxo, posto que o problema das drogas envolve, de fato, toda uma cadeia sintagmá-
tica que, ‘no plano do consumo, torna práticas vizinhas os usos medicamentosos (feitos sob pres-
crição médica), paramedicamentosos (autoprescritos ou prescritos por instâncias extramédicas) e
não medicamentosos de drogas’. E essas práticas podem ser tomadas como práticas vizinhas e
reunidas num mesmo espaço porque fazem parte de um mesmo campo semântico, o das práticas
corporais, que é continuamente atravessado pelos modos como a vida e a morte são experi-
mentadas e concebidas, histórica e culturalmente, pelos homens.

O ponto a ser destacado é que fizemos das drogas um problema médico-criminal e um
problema que não diz respeito apenas à sua repressão, mas também à incitação ao seu consumo.
É assim que, ao mesmo tempo, condenamos e punimos o uso de algumas substâncias sob os
estigmas do vício ou da doença e prescrevemos e incitamos o uso de outras (senão das mesmas)
em nome da conservação biológica da vida. É assim que essas disposições médico-legais configu-
ram uma espécie de ‘dispositivo das drogas’, num sentido até certo ponto próximo ao que Fou-
cault (1982) estabeleceu para o “dispositivo da sexualidade”. Problema de repressão e de incita-
ção, a droga não existiu desde sempre, sendo uma invenção social relativamente recente. De fato,
mais do que se apropriar de uma experiência supostamente universal de consumo de drogas, o
que as sociedades ocidentais parecem ter feito foi criar literalmente o próprio fenômeno das
drogas, seja produzindo-as em laboratório e/ou em escada industrial, seja medicalizando e/ou
criminalizando as experiências de consumo de substâncias que, até então, não eram consideradas
drogas. Com isso não quero dizer, obviamente, que outros coletivos humanos não usaram/usam
substâncias que, hoje, não titubeamos em designar como drogas, mas que tais usos alheios e
alhures não eram/são experimentados e/ou concebidos como usos de drogas13 (eventualmente
nem mesmo como uso de ‘substâncias’, na medida em que a categoria de ‘substância’ está na
dependência de certa partição entre nomes e coisas, sujeitos e objetos, amiúde estranha às
cosmologias não ocidentais),14 sendo o problema precisamente o dos agenciamentos de usos
dessas substâncias como drogas. Trata-se, portanto, de uma originalidade relativa, essa ociden-
tal, cuja especificidade só aparece por contraste com outras modalidades de uso.

Mas a originalidade ocidental no que diz respeito ao uso de drogas enquanto drogas (e, conse-
qüentemente, no que concerne ao ‘dispositivo das drogas’) não escamoteia certos paradoxos explici-
tados em usos não ocidentais. Em vez disso, apenas os encobre ao fazer passar como dada a partilha
moral entre drogas de uso lícito e ilícito e ao disseminar a divisão intelectual do trabalho entre os
especialistas da saúde, que se interessam sobretudo pelo problema do consumo e/ou dos ‘fármacos’,
e os cientistas sociais que, quando analisam o fenômeno das drogas no contexto das sociedades
ocidentais, tendem a privilegiar a análise do tráfico e/ou das drogas de uso ilícito. Para sair da

1 3 Há uma literatura abundante sobre diferentes modalidades de consumo ritual de substâncias que nós, ocidentais,
costumamos chamar de drogas (sobretudo as ‘psicotrópicas’) agenciadas por outros coletivos humanos. Veja-se, por
exemplo, Ruth Benedict (s. d.), Artaud (1985), Castañeda (1968, 1971 e 1972), Peter Furst (1974), Michael Harner (1976),
Vera Coelho (1976), Henman (1981), Wasson (1983), Sangirardi Jr. (1983) e Michael Taussig (1987).

1 4 Como enunciara Mauss (1974:71), referindo-se àquelas sociedades em que prevalece o princípio do dom ou da troca, “no
fundo, são misturas. Misturam-se as almas nas coisas; misturam-se as coisas nas almas. Misturam-se as vidas, e é assim que
as pessoas e as coisas misturadas saem cada qual de sua esfera e se misturam: o que é precisamente (...) a troca”.
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assimetria analítica e problematizar a partilha moral, é necessário, portanto, considerar o problema
do uso de drogas levando-se em conta toda a sua cadeia sintagmática, vale dizer, todas as suas
práticas vizinhas, bem como seu campo semântico, ou seja, o das práticas corporais e, por conse-
guinte, considerar os modos como a vida e a morte são agenciadas entre nós.

ENTRE A EXTENSÃO E A INTENSIDADE

Mas, afinal, o que são drogas?

Quando questionados sobre “o que é droga”, os usuários de drogas de uso ilícito de Juiz
de Fora entrevistados responderam que “depende do sentido” que se atribui ao termo, estando
implícito que há mais de um, que droga é um “conceito muito amplo” (Ismael, 1998), “gené-
rico demais” (Maria, 1999), ou “muito relativo” (Bárbara, 1999); em suma, que se trata de uma
noção polissêmica. Não é à toa que, solicitados a relacionar aquilo que consideram drogas, a lista
de respostas apresentada pareça disparatada. Assim, ao lado da maconha, da cocaína, do LSD,
dos cogumelos, dos inalantes, da heroína, do álcool e do tabaco, também foram arrolados antibi-
óticos, calmantes (Marcela, 1999), descongestionantes nasais (Ismael, 1998), anabolizantes (Lu,
1999), produtos químicos, agrotóxicos, medicamentos e alimentos em geral (Avner, 1999), além
da Xuxa (Janus, 1999), do Flamengo (Janus, 1999) ou do Vasco (Eise, 1999), do FHC (Lu, 1999;
Bárbara, 1999) e da “tia Glória” (Igor, 1999)... Enquanto uns afirmaram que “a droga, em si, é
benéfica” (Helena, 1999), outros disseram que “tem hora que tudo é uma merda, tudo é uma
droga” (Marcela, 1999); ou que as drogas são “substâncias que vão (...) acarretar algum dano”
físico ou moral (Avner, 1999); ou ainda que cocaína, heroína, mas também comida e remédios de
farmácia, “que causam dependência”, são drogas, mas maconha “não é droga” (Sofia, 1999)...
Opinião controversa, aliás, partilhada por outros usuários habituais de maconha, que afiançaram
que “cocaína é droga, remédios são drogas, o álcool é uma droga, também. Mas, por exemplo, eu
não acho que a maconha é droga, entende?” (Lu, 1999). Vários, ainda, lembraram do estigma
associado à noção afirmando, por exemplo, que “eu não gosto do conceito droga, entendeu? Eu
acho que é porque ficou muito batido, né? (...) a situação pejorativa da palavra” (Helena, 1999);
ou então que “deturparam tudo, né? A palavra ‘droga’ tinha o sentido de drogaria (...), negócio
de remédio, pô. Entendeu? Deturparam mesmo (...). Porque droga fica forte, né? Um lance,
assim, uma palavra forte. Choca, entendeu?” (666, 1999).

Antes de desqualificar esses disparates como delírios de ‘drogados’, cabe verificar o que
enunciam dicionários e manuais especializados. De acordo com o Aurélio, droga significa, como
substantivo feminino,

1) qualquer substância ou ingrediente que se usa em farmácia, em tinturaria, etc.; 2) medica-
mento; 3) produto oficinal (farmacêutico), de origem animal ou vegetal, no estado em que se
encontra no comércio; 4) medicamento ou substância entorpecente, alucinógena, excitante,
etc. (...), ingeridos, em geral com o fito de alterar transitoriamente a personalidade (...); 5) Fig.
coisa de pouco valor; 6) coisa enfadonha, desagradável.



Além disso, como substantivo masculino, o vocábulo ‘droga’ também é usado popular-
mente no Brasil, sobretudo no Nordeste, como um dos muitos nomes do ‘inominável’, sendo
‘diabo’ o sétimo sentido que se empresta ao vocábulo (Holanda, 1986:611).

De um modo geral, o vocábulo ‘droga’ designa, portanto, ora ‘substâncias materiais’, ora
‘juízos de valor’, quando não os designa simultaneamente. ‘Concretamente’, o vocábulo costuma
se referir a substâncias químicas, naturais ou artificiais, misturadas ou não, utilizadas como me-
dicamento, condimento, aromatizante, estimulante, inebriante, alucinógeno, estupefaciente, ve-
neno ou na tinturaria... O vocábulo envolve, portanto, uma série de categorias semanticamente
vizinhas (como, na língua portuguesa, as categorias de alimento, condimento, fármaco, remédio
e veneno, entre várias outras). Além disso, ele se refere não exatamente a substâncias consideradas
isoladamente, mas a substâncias ‘consumptíveis’, vale dizer, enquanto elas estejam virtual ou
realmente ‘relacionadas ‘com os corpos vivos e sejam capazes de ‘alterar-lhes’ a percepção ou a
vitalidade. Em outros termos, nenhuma substância, considerada isoladamente, é droga: ela só
pode se tornar droga na medida em que entre em contato com corpos vivos. Mesmo aí, a rotula-
ção de uma substância qualquer como droga (ou mediante alguma das categorias vizinhas) varia
conforme a dose utilizada, o organismo específico que a consome ou a ela se expõe e a cultura ou
a sociedade considerada. Em suma, varia conforme o agenciamento que a mobiliza.

Por outro lado, o vocábulo ‘droga’ costuma referir-se, ‘figurativamente’, a um ‘juízo de
valor’ marcadamente depreciativo, servindo para indicar o que é ruim, enfadonho, desagradá-
vel, de pouco valor, quando não o próprio ‘diabo’. Também as categorias que são semantica-
mente vizinhas ao vocábulo ‘droga’ denotam ‘juízos de valor’. Não obstante, essas avaliações são
situacionais e, além de variarem (em termos das substâncias consideradas e dos valores agrega-
dos), são, amiúde, ambíguas.

O World Drug Report registra que “as Convenções de controle de drogas das Nações Unidas
não reconhecem uma distinção entre drogas lícitas e ilícitas e descrevem apenas o uso como
lícito ou ilícito, prescrito ou não autorizado” (UNDCP, 1997:11). O que está em jogo, portanto,
não são exatamente classes de substâncias, mas modalidades de uso concebidas, experimenta-
das e avaliadas de diferentes maneiras. Além disso, essa passagem do Report sugere que o que
fundamenta, entre nós, a legitimidade ou não dos usos consumptivos de qualquer substância
são os parâmetros médicos e/ou farmacológicos oficialmente reconhecidos.

A questão é que a visada terapêutica que serve de base para esses recortes, bem como a
normatividade que lhe é intrínseca, não são nada óbvias, menos ainda “naturais”, apesar das
petições de princípio em torno de coisas tão enigmáticas como o “instinto de cura”, de “preser-
vação” ou de “sobrevivência” (Clavreul, 1983:64-65). Além disso, é curioso que a maioria dos
manuais de farmacologia e de psiquiatria façam referência ao ‘abuso de drogas’ como um
problema sociológico, não só porque essa referência dá margem para que se acredite que os
usos medicamentosos de drogas não o sejam, como também porque evita qualquer referência
ao quanto o problema do consumo de drogas tem de iatrogênico.
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Levando-se em conta as definições utilizadas pelos organismos internacionais e pela litera-
tura farmacológica e psiquiátrica dedicada ao assunto, não é difícil perceber que o que estabe-
lece os usos terapêuticos de uma droga qualquer é o cálculo racional que valoriza os ‘benefícios’
e censura os ‘riscos’ envolvidos em tais usos, sendo as drogas valorizadas conforme produzam
efeitos clinicamente ‘desejados’. O problema, no entanto, é triplo: em primeiro lugar, os efeitos
clinicamente ‘desejados’ não são auto-evidentes, sendo sempre necessário não só indagar dese-
jados para quem, como também desejados a partir de que critérios; em segundo lugar, mesmo
aceitando que a relação predominante deve ser a do cálculo racional, é tremendamente difícil
estimar com precisão as relações de risco/benefício envolvidas no consumo de drogas; final-
mente, os efeitos de uma droga qualquer nunca se reduzem aos efeitos ‘desejáveis’ dessa droga:
do ponto de vista das relações químicas consideradas em sentido estrito, não existem alguns
efeitos que seriam ‘desejáveis’ e outros que seriam ‘colaterais’, ‘secundários’, ‘adversos’ etc., mas
apenas e tão-somente ‘efeitos’... A questão é que a adjetivação dos efeitos só ocorre a partir do
momento em que critérios normativos passam a se impor e servir de referência para as distin-
ções dos efeitos, mas isso já é toda uma outra dimensão que não está inscrita nas propriedades
químicas das drogas.

O problema se complexifica se considerarmos o que se sabe a respeito da etimologia do
vocábulo ‘droga’. Como era de esperar, a etimologia do vocábulo não é menos confusa ou
polêmica do que os sentidos que lhe são atribuídos. Controvérsias à parte, tudo indica que o
sentido mais restritivo do vocábulo ‘droga’ (o de substâncias ‘psicotrópicas’) é, de longe, o mais
recente. Além disso, os sentidos mais amplos parecem estar entremeados e manter certa ambi-
güidade desde praticamente a emergência do vocábulo, que ocorreu provavelmente no século
XIV. Pois tudo indica que, diferentemente de inúmeras outras categorias ‘médicas’ atualmente
ainda em uso (como as de ‘saúde’, ‘doença’, ‘terapia’, ‘fármaco’ e ‘dieta’, cujas origens remon-
tam à Antiguidade greco-romana), o vocábulo ‘droga’ emergiu dos contatos entre os povos
europeus e seus ‘outros’ (encarnados, na época, sobretudo pelos árabes e demais povos do
Oriente), tais como eles se deram nos últimos séculos da Idade Média. Mais precisamente, ele
emergiu no rescaldo das Cruzadas, quando entraram em curso de desenvolvimento, no mun-
do ocidental, quer as sociedades de corte e aquele processo que Elias chamou de “civilizador”
(Elias, 1994a), quer a fascinante e aterrorizante deriva cosmológico-topográfica em busca da
Terra de Cocanha, do País da Canela, dos domínios de Preste João, das Ilhas Afortunadas, do
Eldorado, em suma, do Paraíso Terreal, deriva que se materializou, entre outras coisas, na
demanda por um tipo muito especial de mercadorias, as drogas ou ‘especiarias’, substâncias
exóticas que teriam o “gosto do paraíso”, tomando aqui emprestado uma feliz expressão de
Schivelbusch (1993:3-14). Em sua busca, foram envidados os mais impressionantes esforços; ao
seu redor, novos mundos foram-se constituindo, pari passu com novos agenciamentos coletivos
de encorporação e subjetivação. O mundo das drogas pertence a esses novos horizontes. É
preciso descortiná-los.

Se fizermos uma genealogia do uso de drogas no Ocidente (foi o que tentei em parte consi-
derável de minha tese – Vargas, 2001), seria possível observar, repito, que as drogas emergiram
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como tais a partir do contato dos povos europeus com seus ‘outros’ conforme esses contatos
aconteceram nos últimos séculos da Idade Média, estando sua emergência vinculada ao desenvol-
vimento das sociedades de corte, à deriva cosmológico-topográfica em busca do Paraíso Terreal e
às mutações operadas na concepção ocidental da ‘pessoa’ como uma ‘criatura imperfeita’. Seria
possível observar ainda que, desde então, e mais intensamente a partir do século XIX, as socieda-
des ocidentais têm mantido uma relação paradoxal, posto que simultaneamente de repressão e de
incitação, diante do(s) consumo(s) de tais substâncias. Seria possível observar, além disso, que essa
relação paradoxal está no cerne do que poderia ser chamado de um ‘dispositivo das drogas’, em
muitos aspectos análogo ao “dispositivo da sexualidade” analisado por Foucault. Seria possível
observar, por fim, que, em seus efeitos visados e perversos, tal dispositivo é agenciado a partir de
diferentes esquemas de avaliação e modos de experimentação da vida, os quais estão intimamente
relacionados com diferentes processos de subjetivação e de encorporação. Tal genealogia revela-
ria, ainda, que o que os usos lícitos e ilícitos de drogas colocam em jogo são formas, entre outras
mais ou menos convenientes, de agenciar modos intensivos ou extensivos de engajamento com o
mundo; em suma, são diferentes ‘modos de produção de pessoas’ que não implicam os mesmos
riscos, não pagam os mesmos tributos, não produzem os mesmos efeitos.

Tendo isso em vista, ou seja, se cabe afirmar a existência de um ‘dispositivo das drogas’,
creio que é possível estabelecer também que esse dispositivo gira em torno, em seus efeitos
visados, quer da produção de ‘pessoas’ tal como elas vêm sendo hegemonicamente concebidas
e efetuadas no Ocidente, isto é, tal como Sahlins (1992:24) as sintetiza, como “criatura[s]
imperfeita[s], com necessidades e desejos, cuja existência terrestre como um todo pode ser
reduzida à busca do prazer físico e à evitação da dor”, quer de modos de engajamento com o
mundo pautados pelo princípio de que a ‘boa morte’ é aquela que deve ser, tanto quanto
possível, adiada no tempo, de que a vida deve ser vivida em extensão (veja também Sahlins,
1996). Trata-se, portanto, de uma via de mão dupla: de um lado, é certa concepção em torno
da ‘pessoa’ no Ocidente ou certo modo de engajamento com o mundo privilegiado entre nós
que não somente legitima, como também incita o consumo (ou certas modalidades de consu-
mo) de uma impressionante variedade de substâncias ao emprestar um fundamento cosmoló-
gico e uma disposição existencial aos critérios clínicos que se costuma acionar para tornar
recomendáveis ou, ao menos, toleráveis, certos consumos dessas substâncias (isto é, das drogas
de uso lícito); de outro, é o consumo de substâncias como essas que empresta fundamentos
materiais à concepção da ‘pessoa’ e ao modo de engajamento com o mundo supra-referidos.
Não obstante, talvez fosse mais preciso afirmar que se trata de uma única via virada ao avesso
como num anel de Möbius, pois de um lado a outro se passa sem solução de continuidade.

Assim, em sociedades nas quais a ‘pessoa’ é concebida como uma ‘criatura imperfeita’ que
se realiza na medida em que calcula hedonisticamente e onde se privilegiam modos de engaja-
mento com o mundo segundo os quais a vida deve ser vivida em extensão, parece racional (e,
nessa medida, legítimo) consumir substâncias que promovam a conservação da vida e a elimi-
nação da dor, em suma, que garantam a extensão da existência. Pelos mesmos motivos, parece
irracional consumir substâncias que colocam a vida em risco.
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No entanto, explicar o uso de drogas de uso ilícito mediante recurso ao argumento da
(ir)racionalidade mantém, de fato, tais práticas como algo inexplicado, posto que interdita, de
antemão, a percepção de que o consumo de drogas de uso ilícito também produz algo que
escapa à sua caracterização em termos de prática irracional. Vale dizer, considerado de uma
perspectiva epistemologicamente positiva, o que o consumo de drogas de uso ilícito põe em
jogo é, a meu ver, a produção de outras ‘pessoas’, de outros modos de encorporação e de
subjetivação, de outras maneiras de engajamento com o mundo, em suma, de modos de exis-
tência pautados por uma outra ética que não a da vida em extensão.

A questão que me parece fundamental é que tais modos de existência só se consumam
mediante perda, destruição e, no limite, morte. Esclareço: se, do ponto de vista da utilidade
clássica, o consumo só é produtivo na medida em que se ajusta ao princípio econômico do
“balanço das contas”, para falar como Bataille, isto é, “da despesa regularmente compensada
pela aquisição” (Bataille, 1967a:28), então, na medida em que envolve riscos superiores aos
benefícios previstos, o consumo de drogas de uso ilícito não se ajusta de modo adequado a tal
princípio, ele desequilibra a balança. Nessa medida, o que tal consumo parece evidenciar é a
vigência daquilo que, contraposto ao princípio do consumo produtivo tal como este aparece
definido pelo utilitarismo clássico, Bataille (1967a:27) chamou de princípio da perda, do gasto
incondicional ou da “despesa improdutiva”. Cabe notar, no entanto, que tal princípio só é
improdutivo em contraposição ao princípio racionalista do utilitarismo clássico. Visto por
outro prisma, tal princípio aparece como produtivo, pois de sua efetuação resulta aquilo que
Bataille (1967a:44) chamou de “estados de excitação”.

Ao associar a experiência do consumo não medicamentoso de drogas nas sociedades mo-
dernas à produção de estados extáticos, Perlongher (1987, 1994) indicou, a meu ver, uma
valiosa pista para a consideração epistemologicamente positiva do problema do consumo de
drogas de uso ilícito.

O ponto crítico é que qualquer tentativa de tratar o consumo de drogas de uso ilícito de
uma maneira epistemologicamente positiva terá, inevitavelmente, que lidar com o problema
da inquietante contigüidade que, corriqueiramente, faz convergirem experiências como essas e
processos violentos de destruição e autodestruição, em outras palavras, com a intrincada in-
junção entre a destruição agonística e a plenitude do êxtase. Pois, que essas sejam experiências
que constantemente roçam o ilusório, o alucinatório, a estupidez, a miséria e a morte, e que,
desse roçar, possam (embora isso nem sempre ocorra) extrair uma potência afirmativa, sua
embriaguez, seu êxtase, ou, ao contrário, que o êxtase e a embriaguez possam resultar em
estupidez e morte, esse parece ser o que torna radicalmente singular esse tipo de experiências
que lidam com isso que Bataille (1967b) muito propriamente chamou de “a parte maldita”.
Tendo isso em vista, em vez de ficar apenas com o caráter ‘doentio’, desarticulador e destrutivo
da experiência do consumo não medicamentoso de drogas (isto é, de se colocar exclusivamente
do ponto de vista da ‘saúde’); em vez de também ficar apenas com o caráter inebriante e festivo
da experiência do consumo de drogas, isto é, de se colocar exclusivamente do ponto de vista da
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‘doença’; em outros termos, em vez de ficar com a moral e suas partilhas que submetem a
existência à oposição de valores transcendentes, caberia, a meu ver, pôr a discussão em termos
éticos que revelem uma pluralidade de modos de existência imanentes. No lugar de opor
moralmente os valores do bem e do mal e prescrever o uso de certas drogas, como os medica-
mentos, porque elas fazem o ‘bem’ enquanto se condena o uso de outras drogas, as ilícitas,
porque elas encarnam o ‘mal’ (ou então tudo às avessas, fazer uma apologia das drogas ilícitas
enquanto se descuida do ou se censura o uso de drogas lícitas), trata-se de insistir eticamente,
ao modo de Spinoza, sobre a diferença qualitativa dos modos de existência.

Nesse caso, o problema levantado pelos usos de drogas ilícitas, problema que inevitavel-
mente coloca embaraços éticos-políticos, consistiria no fato de tais usos nos fazerem nos defron-
tar com o que nos acostumamos a separar, isto é, com a inquietante injunção entre ‘a agonia’ e
‘o êxtase’ que, se não é prerrogativa dos consumos de drogas de uso ilícito, neles estão presentes
de modo inequívoco.

Se considerarmos que o problema do consumo de drogas tem por campo semântico o das
práticas e das técnicas corporais e se, além disso, considerarmos que ‘sair de si’ é um agencia-
mento corrente em torno dos usos ilícitos de drogas, pode-se dizer que é exatamente no plano
da corporalidade e da subjetivação ou, mais ampla ou profundamente, no plano ético dos
modos de existência que as experiências do consumo não medicamentoso de drogas podem ser
consideradas técnicas de produção de êxtase. Se considerarmos, além disso, que os usos me-
dicamentosos e boa parte dos usos paramedicamentosos de drogas têm em comum, além do
fato de também serem práticas ou meios de produção de corpos e de sujeitos (‘dóceis’, ‘esbel-
tos’, ‘atléticos’, ‘saudáveis’), estarem orientados segundo critérios extensivos de avaliação da
vida, isto é, segundo outras éticas, caberia afirmar que os consumos não medicamentosos ou
extáticos de drogas, com sua injunção de niilismo e pletora, podem ser interpretados como
meios de produção de modos de encorporação e de subjetivação povoados por ondas de eufo-
ria ou de contemplação, ondas de frio ou de calor, ondas de cores e de sons ou, para usar uma
expressão de Deleuze e Guattari (1996), povoados por ondas de “intensidades”. Nesse caso,
teríamos, então, ao lado de modos de engajamento com o mundo que se definiriam por avaliar
a vida em extensão, modos de engajamento com o mundo que se pautariam por considerar a
vida não mais em extensão, mas em intensidade; em suma, ao lado de uma ética da extensão,
uma ética da intensidade. Não obstante, para que isso se evidencie é necessário, de um lado,
que se evite confundir extensão com quantidade e intensidade com qualidade, em suma, que se
evite fazer uma leitura racionalista de extensão ou uma leitura romântica da intensidade; de
outro lado, que se considere a extensão e a intensidade como distribuídas numa polaridade
que, sendo tão tensa quanto tênue, é vazada por inúmeras situações intermediárias, isto é, que
não se tome nenhum (ou qualquer um) desses dois pólos como se constituíssem termos absolu-
tos, vale dizer, que não se reduza a problemática ética aos preceitos morais; enfim, é necessário
que se considere que esses diferentes modos de engajamento com o mundo não se distribuem
da mesma maneira, nem são agenciados com a mesma ênfase nos diferentes segmentos sociais.
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Mais uma vez as experiências do consumo de drogas se colocariam, então, como questão
de vida e de morte. Mas, a partir do que acaba de ser exposto, creio ter podido apresentar
alguns indícios que ajudem a evitar o caminho enganoso, porque fácil, cômodo e moralista, de
se reduzir o problema das drogas aos termos que desqualificam e negativizam os usos não
medicamentosos por atentarem contra os reclamos de uma vida que deve durar em extensão.
Indícios que também chamam a atenção para o fato de que, talvez, o que a corte lúgubre de
corpos ‘drogados’, quase liquefeitos, mas em estado de êxtase, estariam fazendo passar sob seu
céu trágico seja ainda uma outra relação entre a vida e a morte: não mais a gestão da vida por
medo da morte, mas a gestão da morte por afeto à vida; não mais a que visa à reprodução ou à
salvaguarda da panóplia fisiológica do organismo ou a manutenção imortalizada do espírito
diante da fatalidade da morte, mas a que se vale da morte, que se estrutura sobre ela, e não
apesar dela, que a transforma, fatalidade, em necessidade para a produção da vida, da vida em
intensidade, e não em extensão.

Por esse motivo, parece-me pertinente afirmar que, tal como a ‘loucura’, as drogas perten-
cem “ao domínio dessas experiências fundamentais nas quais uma cultura arrisca os valores
que lhe são próprios – isto é, compromete-os na contradição. E ao mesmo tempo os previne
contra ela” (Foucault, 1978:176). Creio que é exatamente por isso que, embora a partilha moral
não seja ‘dada’, ou óbvia, ela é ambiguamente operativa e eficaz, pois, a meu ver, é precisamen-
te a tensão entre modos intensivos e extensivos de engajamento com o mundo que tanto funda-
menta tal partilha quanto a torna operativa e eficaz.

Antes de concluir, cabe deixar claro, no entanto, o seguinte: não desconheço nem despre-
zo os buracos negros, tais como os agenciamentos suicidários e seus componentes niilistas, que
muitas vezes se formam em torno ou a partir de certos consumos de certas drogas; nem menos-
prezo os graves problemas relacionados à distribuição e ao tráfico de drogas que, inevitavel-
mente, colocam limites a qualquer consideração tranqüilizadora ou despolitizada da ética da
intensidade. Ou, mais precisamente, não desconheço a existência e a amplitude dos problemas
sociais associados aos usos de drogas, nem censuro os esforços e as competências para lidar
com eles. Também não desconheço que sociedade alguma pode dispensar a existência de algu-
ma forma ou ‘dispositivo’ de regulação e efetuação das relações sociais. Cabe, então, situar
minha base ético-política de competência como antropólogo estudioso do assunto: como o que
procuro investigar são agenciamentos coletivos que se distribuem aquém, ou se desenvolvem
além, do plano das ações voluntárias, o que me interessa diretamente não são os problemas
sociais, mas os problemas sociológicos e antropológicos colocados pelos ou em torno dos con-
sumos de drogas. Assim, o que pretendo fornecer não é nem uma chave de interpretação
irretorquível capaz de recobrir integralmente os problemas sociais associados aos usos de dro-
gas, nem uma chave de solução automática que pudesse resolvê-los de uma vez por todas, mas
uma variedade de subsídios (aqui apenas sugeridos) que, creio, são suficientemente consisten-
tes para situar, sociológica e antropologicamente, os problemas sociais associados aos usos de
drogas, e, nessa mesma medida, contribuir para modificar suas ocorrências e seus modos de
funcionamento.
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