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TRABALHOS DE RUA COM CONSUMIDORES DE DROGAS (1)

– OBSTÁCULOS SENTIDOS NO NORTE DE PORTUGAL
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RESUMO: O presente texto traduz algumas reflexões acerca da redução

de riscos em geral e do trabalho de rua em particular. Apresentam-se

alguns dos que se consideram ser obstáculos à proliferação necessária

desse tipo de medidas discutindo-se o papel a desempenhar pelos

técnicos no terreno, pelas instituições a partir das quais nascem os

projectos de intervenção em questão, pelas estruturas de rede e pela

classe política.
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RÉSUMÉ: Ce texte présente un certain nombre de réflexions concernant

la réduction de risques, en particulier le travail de rue. On désigne les

obstacles jugés responsables de la moindre diffusion de ce genre d’outils,

on discute le rôle des intervenants dans le terrain, des institutions qui

organisent des projets, des structures de réseaux et de la classe politique.
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ABSTRACT: This text is about harm reduction in general and about

outreach work in particular. Some of the issues discussed here, can be

considered obstacles to the dissemination of this kind of measures. It is

also discussed the role played by the professionals on the field, by the

institutions, which create the intervention projects in the area of harm

reduction, and the role played by the harm reduction networks and by

politicians.
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INTRODUÇÃO

Este documento resulta menos de um estudo relativo à
implementação da política portuguesa de redução de riscos
e/ou danos associados ao consumo de drogas do que de
uma reflexão pessoal acerca da vivência empírica das
autoras ao longo de vários anos de desempenho do
trabalho de rua. Quem se embrenha no labor do terreno
agreste dos territórios psicotrópicos duros (Fernandes, 1998)
não sai incólume da incursão e a reflexão relativa a essa
viagem impõe-se. Dela resultam estas linhas, que
pretendem contribuir para o debate que urge fazer na
comunidade científica portuguesa e internacional acerca
da concretização deste tipo de intervenção.
A implementação da redução de riscos é, no nosso país,
ainda recente e incipiente. Em terras lusas, foi oficial e
legalmente assumida como medida necessária ao combate
à droga apenas em Junho de 2001. Esta legislação
procede, dentre outras, das indicações inclusas na
Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga de 1998,
elaborada por uma comissão de estudo por iniciativa do
Governo da época. No documento podia ler-se: “torna-se
indispensável aplicá-la [à estratégia de redução de danos]
no terreno em Portugal”. Contudo, discretamente, este tipo
de medidas vinham já sendo adoptadas desde a segunda
metade dos anos 80 ainda que permanecendo num estado
imberbe de desenvolvimento em que diferentes
intervenções avulsas iam sendo aplicadas aqui e ali de
forma dispersa, sem que houvesse de facto um plano de
acção oficial e nacional consistente. Passados alguns anos,
a intervenção presente não faz esquecer esta realidade,
situação que advém, a nosso ver, da conjugação de uma
série de factores que obstaculizam a sua emergência.
Procuraremos dar conta de alguns desses entraves
socorrendo-nos para isso da nossa experiência de acção no
terreno como instrumento de análise, enquanto ao mesmo
tempo expomos sucinta e superficialmente a nossa
perspectiva acerca da forma como o trabalho de rua deve
ser levado a cabo. Evidentemente, estas observações
resultam por isso de impressões subjectivas e referem-se
primordialmente ao perímetro geográfico da cidade do
Porto (embora sejam, talvez, válidas para a generalidade do
país).

COMPLEMENTARIDADE ENTRE PROGRAMAS DE RE-
DUÇÃO DE RISCOS E PROGRAMAS DE TRATAMENTO

“Não te rias do teu vizinho que já te vem o mal pelo
caminho” ou “não deve o carro ir à frente dos bois”

Na pontinha de continente protegida em que se instala o
nosso país as coisas tardam, muitas vezes, a chegar. O
estado idílico em que encontrávamos os nossos consu-
midores de drogas há uns anos acabou. Já chegou a hora
de enfrentarmos, no que diz respeito ao fenómeno Droga,
as dificuldades que os nossos países vizinhos têm vindo a
encarar: quantos dos nossos consumidores de drogas se
mantêm tão limpos e luzidios, tão instruídos e mentalmente
elaborados, tão adequados a abordagens psicotera-
pêuticas e livres de drogas, tão apoiados pela família e
capazes de uma efectiva reinserção sócio-profissional...?
Vários indicadores(2) apontam para um envelhecimento da
população toxicodependente, o que se traduz muitas vezes
em histórias de consumo longas e complicadas,
enformadas num estilo de vida que lhes é muito próprio. A
rigidificação neste molde existencial – feito de ilicitude e
de uma temporalidade particular - criva sulcos profundos
em relação à vida social normativa, cuja transposição se
revela difícil, dura e atribulada. Alguns dos toxicode-
pendentes de hoje são, por isso, absolutamente diferentes
dos que conhecíamos há uns anos atrás (apesar de em
muitos casos serem os mesmos!) porque a degradação bio-
-psico-social a que chegaram é, de facto, muito grande. Tão
grande que, para esses casos, os métodos de abordagem
tradicionais – com a sua clássica exigência da abstinência
total de drogas ilícitas – se tornaram obsoletos. E agora é
preciso decidir o que fazer. 
Alguns destes utentes não deveriam, eventualmente, fazer
parte da população-alvo dos Centros de Atendimento a
Toxicodependentes (CAT). Não dispondo de estruturas
vocacionadas para o seu atendimento – as de redução de
riscos e danos – recorrem, quando disso são capazes, à
única resposta que existe. Imaginamos que a frustração
deverá ser sentida por ambos os lados: a instituição sofre
pela sua inadequação, bem traduzida pelas dificuldades
gestionárias que utentes caracteristicamente desregrados
e muitas vezes incapazes de parar com os consumos de
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drogas proibidas causarão num local onde se promove a
abstinência; e o utente sofre por não ter à sua disposição
os recursos mais adequados – leia-se programas de
resposta a necessidades mais básicas de forma a que o
acesso a propostas estruturadas de tratamento seja
efectuado quando o sujeito dispõe de condições para tal.
É por isso que as medidas de redução de riscos são, a nosso
ver, um complemento indispensável à estratégia de
tratamento que até muito recentemente monopolizou a
intervenção no nosso país. Os CAT, apesar de funda-
mentais, não conseguem chamar a si todo o tipo de
consumidor de drogas. Deixarão de fora, entre outros, a
fatia importante dos casos de maior degradação física,
mental e sócio-familiar, cuja adesão aos programas
clássicos de tratamento é muito difícil e, frequentemente
(assumamo-lo!), impossível. Perante a evidência – que
tantas vezes constatámos no trabalho de rua – de que esta
parcela considerável de consumidores não se dirige aos
centros de tratamento, o que fazer? 
A redução de riscos não se executa apenas junto dos
toxicodependentes que habitam o limiar da sobrevivência,
mas também com os consumidores de drogas em geral.
Destes, alguns desenvolvem toxicodependências que
pretendem ultrapassar, sendo que a maioria é
perfeitamente passível de ser encaminhada para os CAT.
Outros só o serão num segundo momento. Nestes casos, as
estruturas de redução de danos, em articulação com
aqueles centros, deverão criar condições para que possam
de facto fazer o tratamento (nomeadamente, fornecendo-lhes
alojamento enquanto se satisfazem as necessidades mais
prementes – de alimentação, higiene, cuidados básicos de
saúde – trabalhando para o reestabelecimento de laços
familiares quando possível e para o desencadeamento das
respostas sociais ajustadas). Já a pirâmide das
necessidades de Maslow mostrava que, não estando os
aspectos basilares satisfeitos, seria impossível agir nos
seus níveis superiores. Estes primeiros passos são, por isso,
primordiais para a preparação de um projecto mais
estruturado podendo permitir intervenções mais eficazes. 
Quanto aos indivíduos que, pelo menos durante uma
determinada fase, não querem ou não conseguem aderir a
programas estruturados de tratamento poder-se-ão tomar
medidas que lhes permitam aceder a uma maior qualidade

de vida e com menor risco, quer para eles próprios quer
para a comunidade envolvente. Medidas como a troca de
seringas, a criação de salas de injecção assistida, centros
de acolhimento, distribuição de metadona com baixo limiar
de exigência, etc, são bastante adequadas do nosso ponto
de vista. Só para dar um exemplo, os resultados de um
estudo realizado em 2002 relativamente ao impacto do
Programa diz não a uma seringa em segunda mão
“permitem concluir que o impacto na saúde pública do
programa DNSSM pode ter sido de tal ordem, que os
custos da sua implementação se tornam residuais quando
comparados com o potencial de poupança a ele associado.
Estima-se terem sido evitadas mais de 7000 novas
infecções por VIH durante os cerca de 8 anos de existência
do programa DNSSM, por cada 10000 UDI [Utilizadores de
Drogas Injectadas] utilizadores existentes no início do PTS
[Programa de Troca de Seringas] português. De acordo com
as estimativas mais conservadoras, a tradução económica
deste benefício poderá ter sido superior a 400 milhões de
euros de poupança nos recursos financeiros alocados ao
tratamento dos doentes infectados pelo VIH/SIDA”. Mais
ainda que, por exemplo, “O atraso hipotético de um ano no
início do programa poderia ter representado mais 1 083
infecções VIH/SIDA e uma despesa adicional de 270
milhões euros (14% superior)”. 

OBJECTIVOS A PROSSEGUIR NO TRABALHO DE RUA

Para que se entendam melhor as dificuldades por nós
vividas no desempenho da acção no terreno talvez seja
necessário explicitar a forma como perspectivamos essa
intervenção no que diz respeito à sua finalidade. A
experiência mostrou-nos que o trabalho de rua com os
consumidores de drogas é muito mais frutífero quando
feito nos lugares onde decorre a compra/venda das
substâncias e, principalmente, onde se praticam os
consumos. A presença dos técnicos nos territórios
psicotrópicos duros permite o acesso a um leque
interminável de consumidores de todas as idades, com os
mais diversos estilos de vida e com os mais variados
relacionamentos com as drogas. Esta é, aliás, umas das
razões que torna o trabalho de rua tão atraente… . Nestes
lugares o desempenho dos técnicos deve, a nosso ver,
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pautar-se pelos seguintes objectivos:
— gerar um conhecimento aprofundado da materialização
ecológica do fenómeno Droga na rua e dos diferentes
formatos que a vida dos consumidores pode assumir. Não
há dúvida: estar na rua é estar na concretude factual e
espacial da consubstancialização das vidas na droga. É
estar tão dentro dessa vertente do fenómeno quanto tal é
possível para um técnico que sobre ele intervém. Em que
condições, senão nestas, é possível a um trabalhador social
ver toda a miríade de consumidores que aflui aos territórios
psicotrópicos? E a dinâmica interaccional que nasce entre
eles? E entre eles e os dealers? E entre eles e as forças da
autoridade? E as manigâncias diárias a que recorrem para
suprir as suas necessidades de narcose? E as práticas reais
de consumo? E o contexto físico e humano em que estas
têm lugar? E os efeitos que provocam (3)? Todas estas
questões são, do nosso ponto de vista, importantes para
quem quer compreender o fenómeno e os seus actores e,
acima de tudo, sobre ele intervir. As equipas de rua,
dizíamos, dispõem desta possibilidade. A elas é-lhes
permitido o acesso directo a este saber. É-lhes possível
aceder à história não através do que o que os actores
contam depois do espectáculo, mas no momento e no local
em que a acção se desenrola. Do lugar do espectador
comum que, na plateia, assiste à peça ou, então – e num
possível vaivém constante entre estas duas posições –, no
próprio palco, interagindo com as personagens,
constituindo-se como actor. Assim, os técnicos que
desempenham este papel têm que assumir esta dupla
responsabilidade: a de levar conhecimentos ao consumidor
(formas mais seguras de injecção, instituições existentes,
direitos e deveres do cidadão, etc), mas também a de
devolver à sociedade e às entidades com responsabilidades
de decisão e de acção sobre este fenómeno, o saber dos
seus actores e as suas condições de vida. Este conhecimento
poderá depois permitir práticas interventivas mais realistas e
adequadas, ao mesmo tempo que contribui para uma
diminuição do fosso que existe entre os consumidores de
drogas e a comunidade em que se (des)inserem; 

— contribuir para a melhoria das condições de vida dos
consumidores de drogas diminuindo os riscos e os danos
que daí poderão advir. Para tal é imprescindível assistir às

práticas de consumo com o intuito de as conhecer
aprofundadamente percebendo assim como se disseminam
as doenças no seio do grupo dos consumidores e construir,
em conjunto com eles, alternativas menos arriscadas. É
ainda, a este nível, importante lutar pela alteração das
condições insalubres em que os consumos decorrem
actualmente (4) (p. ex. mantendo a troca de seringas e
consequente recolha daquelas já usadas, para evitar que
pululem pelas ruas) e, em alguns casos, pela instalação de
salas de injecção assistida de forma a que não se continue
a verificar a existência de casas de “chuto” improvisadas,
sem qualquer luminosidade ou arejamento, excelentes
para a transmissão da tuberculose e outras patologias; 

— contribuir também para a melhoria das condições de vida
da população local, bem demonstrado que está o impacto
negativo dos territórios psicotrópicos para a qualidade de
vida das comunidades onde estes se instalam;

— motivar para o auto-cuidado, nomeadamente para uma
melhor alimentação, para uma maior atenção com a saúde
em geral e, se e quando o sujeito o desejar, para o
tratamento. No que concerne aos casos mais complicados
de toxicodependência, este tipo de trabalho torna-se
essencial porque a determinada altura parece que o sujeito
deixa de existir enquanto tal para dar lugar a uma relação
absoluta com a substância – nada mais importa a não ser o
“caldo” seguinte – subjugando o corpo a esta necessidade e
ignorando todas as outras. Obviamente, a sobrevivência é
colocada em risco e muito frequentemente o indivíduo acaba
por morrer na sombra do abandono total de si próprio;

— informar estes cidadãos dos seus direitos e deveres e
contribuir para uma maior adesão da sua parte à rede de
serviços existente. Uma parte considerável dos consumi-
dores de drogas tem dificuldade em adaptar-se ao modo de
funcionamento das nossas instituições (p. ex. grandes
tempos de espera) e estas, por sua vez, não estão
desenhadas para recebê-los. Ora, as equipas de rua podem
desempenhar aqui um papel fundamental na mediação do
contacto entre ambos. Os encaminhamentos que incluem a
presença do técnico nas primeiras idas a estes serviços
revelam-se muito eficazes a este nível.
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Evidentemente, para que estes objectivos possam ser
atingidos é fulcral o alcance de um outro: o
estabelecimento de uma relação de confiança com o
consumidor de drogas. Esta relação constitui a matriz a
partir da qual todo o trabalho emerge e sem a qual todo ele
deixa de fazer sentido. 

OS PARADOXOS ASSOCIADOS AO TRABALHO DE RUA

“as passas do Algarve...”

Fernandes e Ribeiro (2002) enunciam dois paradoxos
intrínsecos à política de redução de riscos, perspectivada
como estratégia disciplinar: o desejo de transformar
“profundamente a presença e o estatuto dos indivíduos
dependentes de drogas“ versus “uma espécie de
resignação perante o seu destino”; uma banalização do
“comportamento drug” através da sua aceitação e,
portanto, silenciamento versus o “acesso às práticas sociais
e às cosmovisões locais dos actores” e o consequente
reforço de saberes com estatuto algo marginal no campo
das drogas. Segundo estes autores, a redução de riscos
surge na sequência da falência, em primeiro lugar do auto-
-controlo do junkie e, depois, do hetero-controlo (quer
penal, quer clínico): “trata-se de reduzir a ameaça da sua
presença [do junkie], fazendo-o a partir duma estratégia
que, no seu lado visível e manifesto, visa convencer o
indivíduo da necessidade de gerir o seu risco pessoal”. O
efeito macroscópico dessa estratégia é a pacificação do
todo social – a domesticação do risco. Também B. Quirion
(2002), defende que a actual política de redução de danos
se inscreve num novo tipo de mecanismos de controlo
social próprio das sociedades pós-modernas que se
importa pouco com o sujeito que consome drogas
pretendendo, isso sim, evitar que prejudique o (pelo menos
aparente) regular, rítmico e compassado frenesim dos seus
concidadãos. Ele não é mais do que uma nota desafinada
cuja sonoridade disforme arruina a melodia do todo e que,
portanto, se pretende eficazmente anulada ao nível dos
seus efeitos (já que a destruição do instrumento e do
músico que lhe dão origem aparecem hoje como meras
utopias). É, na opinião de Quirion, para isso que serve a
redução de riscos. Se assim for, a abordagem é

intrinsecamente paradoxal: baseando-se numa filosofia
profundamente humanista, ignora as reais necessidades
do indivíduo para se preocupar apenas em torná-lo neutro
aos demais. Ambas são perspectivas críticas que não
deixam de fazer sentido, embora também se possam
aplicar a outras intervenções socio-psicológicas… .
Ora, enquanto técnicas do labor desalojado, enquanto
elementos sem-abrigo da estratégia interventiva junto dos
consumidores de drogas, várias vezes nos interrogámos
sobre estas questões. Digamos que ser um mero
instrumento de controlo social, de docilização das almas-
desperdício da engrenagem do capitalismo avançado, não
era propriamente o sonho das nossas vidas… . Mas para
além destes dilemas inerentes à abordagem em si e a
qualquer acção que vise, pelo menos em parte, uma maior
adaptação do sujeito à comunidade, éramos perma-
nentemente acossadas por outras, essas sim, externas à
intervenção e desejavelmente combatidas. Assim, aos
paradoxos intrínsecos de Fernandes, Ribeiro e Quirion
acrescentamos quatro extrínsecos, dois dos quais
abundam nas várias instâncias e figuras que estruturam a
intervenção: um no seio da comunidade técnica e outro no
seio da matriz institucional de alguns projectos de redução
de riscos. O terceiro diz respeito às estruturas comunitárias
que, não estando especificamente vocacionadas para este
trabalho, estão genérica e supostamente vocacionadas
para o atendimento da população em geral, quer no
sentido de uma maior inserção social, quer no sentido da
promoção da sua saúde. O quarto e último, prende-se com
a apropriação política da intervenção na área das drogas.
Estas contradições cercam a acção mas não fazem dela
parte necessariamente e a sua eliminação contribuiria
amplamente para um trabalho mais eficaz. É delas que
falaremos a seguir.

O PRIMEIRO PARADOXO – NO SEIO DA COMUNIDADE
TÉCNICA QUE INTERVÉM NA RUA

“no melhor pano cai a nódoa I”

Como já dissemos, na nossa perspectiva, a relação de
confiança criada pelos técnicos das equipas de rua com os
consumidores de droga é absolutamente crucial para que o
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trabalho seja profícuo. E para que este elo seja de facto
construído e de qualidade o perfil do profissional é
muitíssimo importante. Tratando-se dum trabalho repleto
de particularidades, exige da parte de quem o executa uma
atitude consentânea sob pena de resultar contraditório e
ineficaz. E quais são então essas particularidades da
intervenção de rua que tanto condicionam a escolha do
perfil dos profissionais que a vão pôr em prática? A nosso
ver são, muito genericamente, três: a) a ilicitude penal e
moral das actividades de que se fica rodeado/o impacto
emocional que o contexto tem sobre o técnico; b) o facto de
o trabalho decorrer em terreno alheio às instituições que
muitas vezes protegem o profissional e c) a dificuldade
extrema de responder à complexidade dos problemas de
alguns dos consumidores. Continuemos esta reflexão agora
explicitando melhor estas três particularidades da inter-
venção de uma equipa de rua no terreno e as exigências
que colocam a quem a executa:
a) O desrespeito por interditos morais e sociais é mais óbvio
neste tipo de terreno. Aqui é fácil tropeçar no seu desvelo,
o que produz uma sensação abrupta de ruptura
relativamente à vivência que se faz do espaço físico-social
para além dos limites que circundam o território
psicotrópico duro. É ainda mais fácil tropeçar em situações
de absoluto abandono de valores cultivados como
essenciais (da vida, da saúde, etc.). Os profissionais que aí
vão exercer a sua actividade devem por isso estar
preparados para se confrontar com esta realidade e possuir
a flexibilidade suficiente para lidar com ela de forma
adaptativa. Têm aliás, na nossa opinião, de ser capazes de
adoptar uma atitude aceitante relativamente aos
consumos de droga e aos consumidores, ou seja, de
empatizar com os seus interlocutores sem assumir uma
postura moralista. Isto é importante não só para os utentes,
mas também para que o técnico resista mais eficazmente à
violência diária da auto-destruição a que vai assistir no
quotidiano, lutando assim contra o desenvolvimento do
burn-out. Senão, como será capaz de lidar com indivíduos
que, vivendo em condições de degradação física e social
inenarráveis, não aderem de todo à ajuda técnica? Como
vai ser capaz de estar junto de um consumidor, observando
pormenorizadamente todo o seu ritual de injecção
estudando com ele formas alternativas de o fazer com

menos riscos? E como vai ser capaz de o ouvir contar os
“esquemas” através das quais consegue o dinheiro para os
consumos (a pressão psico-emocional sobre os familiares,
os delitos, etc.) e, de seguida, prestar-lhe o apoio de que
necessita?... A motivação para se trabalhar na rua deve, por
isso, ser a empatia com os consumidores de drogas:
procurar ver o mundo através dos seus olhos, ter a vontade
de perceber, saber aceitar que não queiram ajuda, que não
queiram mudar. É importante saber estar lá quando somos
precisos e desejados... e saber não estar quando não é esse
o caso. 
b) Outra das particularidades deste trabalho é que o
técnico desenvolve grande parte da sua intervenção num
contexto que lhe é estranho, numa matriz ecológica com
regras próprias. Aviso: tem que as ter em conta sob pena
de não ser aceite ou, pior do que isso, ser alvo de rejeição
e mesmo de agressão. Esta característica arrasta consigo
uma postura, algo informal, que precisa assumir para
conseguir alcançar os seus objectivos. A começar pela
própria indumentária, que tem de se prestar à itinerância,
ao galgar de muros, à incursão a locais lamacentos onde
podem encontrar-se agulhas perdidas, memórias de
“caldos” passados. Sandália de Verão nunca recomendada.
Mas há que saber gerir esta informalidade... a presença no
momento do “chuto”, por exemplo, cria uma proximidade
única entre técnicos e consumidores. Há uma consideração
e admiração especial que nascem em relação àqueles que,
demonstrando aceitação, conseguem, com naturalidade,
até assistir às suas práticas mais chocantes (5). Não
obstante, o técnico não pode permitir que a sua imagem se
torne a de um “porreiraço-que-por-aqui-anda-a-fazer-não-
sei-muito-bem-o-quê”. Pelo contrário, tem de estar bem
claro que todas as suas acções são inerentes ao facto de
ser um profissional com capacidade e conhecimentos para
prestar ajuda. Quer para que este papel prevaleça, quer
para a gestão do equilíbrio entre informalidade e
profissionalismo, é imprescindível que sejam muito claros
para o técnico os objectivos que pretende alcançar em cada
incursão ao terreno, respeitando eventualmente um plano
individual de intervenção junto de determinados utentes.
Esse cuidado contribuirá, inclusivamente, para evitar o
esvaziamento dos diálogos quotidianos que, com o suceder
rápido e repetitivo dos contactos e dadas as circunstâncias
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em que o trabalho se faz, poderá surgir. Não é difícil que, ao
fim de algum tempo o técnico sinta que não sabe mais o
que abordar nas suas conversas com o sujeito e tenda a
preenchê-las com temas do género “como-está-o-tempo-
hoje” ou “que-jogo-espectacular-que-o-Porto-fez-ontem”... .
c) A outra questão importante ligada ao perfil do técnico
releva das características de uma parte considerável da
população-alvo: indivíduos cuja degradação física, social e
mental atingiram níveis indescritíveis. É aliás, por isso
mesmo, que é preciso procurá-los na rua. Porque são
incapazes de ir às instituições pedir ajuda. Daqui se conclui
que o trabalho não é, de todo, uma tarefa menor que
qualquer recém-licenciado ou estagiário facilmente
executa. Daqui decorre, isso sim, que é preciso ter muito
cuidado com quem se põe na rua, porque estes são os
técnicos de quem dependem totalmente os sujeitos que
não conseguem procurar ajuda dispondo, portanto, desta
única oportunidade. Devem por isso ter formação
adequada, com experiência na área da intervenção com
toxicodependentes e sempre beneficiando de supervisão.
Ora, ou porque a instituição é pouco cuidadosa na selecção
dos seus técnicos, ou porque não tem muito por onde
escolher, muitas vezes as pessoas que desempenham este
tipo de trabalho não possuem o perfil adequado. Por
ingenuidade ou desencanto, assumem-se frequentemente
atitudes moralistas, procurando pressionar os utentes para
o abandono do seu estilo de vida. Consequência: não raro
o indivíduo, não deixando de consumir, deixa de ser utente.
Outras vezes ainda, estes profissionais que diariamente
contactam com os sujeitos na microespacialidade do bairro
tornam-se absolutamente paradoxais na forma como
encaram o seu trabalho: laborando num projecto de
redução de danos (e portanto de baixa exigência) insistem
em impor medidas próprias dos centros de tratamento
como se disso se tratasse.(6) Adoptam uma atitude punitiva
e exigente baseada numa recusa em aceitar o que vêem. E
é assim que, contraditoriamente, aqueles que muitas vezes
seriam a única saída batem a porta. Os projectos cuja
filosofia de inclusão destes sujeitos é levada ao ponto de se
procurar os utentes no seu meio enquistam aí. Estão lá,
mas ausentes. Mas surdos. Mas inoperantes.
Com uma atitude diferente poderemos não ser meros
instrumentos de controlo social. Não ser agentes infiltrados

do intelecto que pensa saber o que é melhor para os outros
e que procura padronizar comportamentos para que a
engrenagem social continue a sua marcha sem percalços.
Podemos eleger o sujeito, a sua fenomenologia e a sua
vontade como o móbil da nossa acção constituindo um
canal, em parceria com ele próprio, de descoberta da sua
viabilidade enquanto tal. Com isto talvez se contrarie, pelo
menos em parte, as perspectivas críticas de Fernandes,
Ribeiro e Quirion. Macroscopicamente a redução de danos
poderá ser uma concretização da vontade de controlar o
incómodo que causam estas figuras do desvio, mas ao nível
microscópico da sua materialização pode ser algo diferente
da estratégia disciplinar, embora com efeitos even-
tualmente coincidentes, em muitos casos.

O SEGUNDO PARADOXO: NO SEIO DA MATRIZ
INSTITUCIONAL DE ALGUNS PROJECTOS DE REDUÇÃO
DE RISCOS

“no melhor pano cai a nódoa II” 

Um aspecto essencial para a eficácia da acção é a
protecção que a instituição-mãe da equipa de rua lhe deve
proporcionar. Efectivamente, tendo em conta as difi-
culdades que este tipo de trabalho implica e o cansaço que
impõe àqueles que o realizam, a instituição deve constituir
uma matriz de segurança e protecção. É, por isso, desejável
que esteja vocacionada para este tipo de trabalho e que os
responsáveis pela sua gestão possuam experiência de
terreno. Se assim não for, os técnicos terão o desgaste
adicional de – para além da luta diária travada com as
dificuldades externas – constantemente enfrentar as
resistências próprias de quem não entende as dificuldades
da quotidianeidade na rua. Esta protecção passará
essencialmente pela disponibilização dos recursos
necessários ao trabalho; pelo cuidado de o supervisionar e
avaliar devidamente; pela gestão dos recursos humanos de
forma eficiente (proporcionando o descanso necessário);
pela organização periódica de rastreios das doenças que os
elementos da equipa mais facilmente poderão contrair no
terreno; pela luta de direitos como o subsídio de risco; etc.
No entanto, pelo contrário, o que se verifica é uma
tendência geral para a desvalorização do trabalho de
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terreno, mesmo por parte daqueles que o consideraram
como uma valência importante da instituição que dirigem.
Uma desvalorização que não é discursiva mas atitudinal.
Há como que uma postura paradoxal e ambivalente
perante este tipo de intervenção: ao mesmo tempo que se
reconhece a sua importância, ele é desinvestido no dia-a-dia.
Para isso talvez contribuam dois factores: por um lado, a
esmagadora maioria das vezes, no nosso país, só os mais
jovens se disponibilizam para realizar este tipo de trabalho;
por outro lado, as equipas de rua são frequentemente
pouco exigentes do ponto de vista dos recursos logísticos e
humanos: não é preciso muito (no que respeita ao número
de técnicos e de recursos materiais) para que funcionem
pelo que a intervenção técnica a eles associada pode
parecer simples. Erro crasso! Frequentemente, os casos
que surgem na rua são os mais complicados. São aliás tão
complicados que, não raro, não existem para eles respostas
na rede de serviços existente e é preciso um enorme
trabalho de sensibilização e de articulação com diferentes
estruturas de forma a que se encontrem soluções. 

TERCEIRO PARADOXO – NAS ESTRUTURAS COMUNI-
TÁRIAS

“no melhor pano cai a nódoa III” ou “o Sol quando nasce é
para todos”

As estruturas de apoio ao cidadão são muitas vezes as mais
discriminatórias relativamente a estes sujeitos. Há uma
discriminação que poderíamos denominar de primária pelo
facto de não existirem por vezes nos serviços de rede
respostas adequadas a estes casos. A secundária verifica-
-se quando existem, mas não lhes são proporcionadas.
Podemos observá-las, por exemplo em unidades de saúde,
quando os funcionários que lá trabalham ostensivamente
as praticam na presença dos elementos das equipas de rua
e sem qualquer pudor pelo não exercício das suas
funções (7). É difícil atender gente suja, tolerar o odor de
quem não toma banho ou de quem traz um membro em
putrefacção. Compreendemos que é difícil, mas quem
trabalha neste tipo de serviços tem de estar preparado para
isso. Torna-se, portanto, urgente a sensibilização dos
profissionais que com eles contactam para que cada vez

menos estes episódios tenham lugar. Até lá, sempre que
possível, o técnico de rua deverá acompanhar o utente a
estes locais de forma a estreitar esta relação na sua
especificidade.

O SEGUNDO PARADOXO: APROPRIAÇÃO POLÍTICA DA
INTERVENÇÃO NA ÁREA DAS DROGAS

“no melhor pano cai a nódoa IV” ou “a César o que é de
César...”  

Por último, queríamos ainda fazer referência à dificuldade
acrescida que representam os revezes da intervenção
consoante a ideologia política que vai governando o nosso
país. A politização deste tipo de fenómenos contribui
apenas para o agravamento do estado confusional em que
muitas vezes a sua complexidade nos deixa já à partida...
Agora que, tão recentemente, este tipo de intervenção
começava a estender as suas raízes e a consolidar os seus
efeitos (em condições de ser sujeito a uma avaliação
fidedigna do impacto que tem na realidade portuguesa),
eis que foi eleita como objecto de desconfiança política.
Justificação: metadona e redução de danos equivalem a
desistência. Já se diabolizou a heroína e a cocaína, eis
agora a altura de diabolizar a metadona! Uma incursão aos
territórios psicotrópicos duros mostra bem a malha que se
tece fora das instâncias de tratamento. E a essa gente, o
que se faz? Desprezamo-la? Reprimimo-la policialmente? A
tolerância zero já foi praticada e os resultados foram
iatrogénicos tornando apenas o problema, em certas zonas,
menos incómodo porque menos visível. Quem trabalha com
este fenómeno sabe que a metadona tem um valor
terapêutico incontornável e que para alguns casos é a
única via possível para uma vida melhor. A título de
exemplo, a aparição de indivíduos com tão grande
deterioração nos Centros de Atendimento a Toxicode-
pendentes talvez constitua o principal factor desen-
cadeador do recente boom de integração de novos casos
nos programas de metadona: de 1999 para 2000 o seu
aumento no seio do Serviço de Prevenção e Tratamento da
Toxicodependência (SPTT) foi de 76% (dados do relatório de
actividades de 2001 do SPTT), salientando que a metadona
pode constituir também uma forma de tratamento e de
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tornar a abstinência possível, pelo que de atitude de
desistência não tem nada. 
A atitude dos políticos é, também ela paradoxal: ao mesmo
tempo que solicitam intervenções técnicas para a
resolução dos problemas sociais, colonizam-nas contra-
riando depois os pareceres desses mesmos técnicos e, não
raro, boicotam-nas por não disponibilizarem os recursos
necessários. Estes profissionais, trabalhando numa área
particularmente difícil e frustrante, sujeitos a um número
considerável de perigos (e sem beneficiarem de subsídios
de risco), muitas vezes em situações de emprego precário,
dispensavam bem as interferências desestabilizadoras. Já
Pierre Bourdieu (1998) abordava estas questões afirmando,
com base num inquérito relativo ao sofrimento social, que
“muitas pessoas são atravessadas pelas contradições do
mundo social, vividas sob a forma de dramas pessoais. (...)
Contradições que são o limite extremo das que actualmente
experimentam todos os chamados “trabalhadores sociais”:
assistentes sociais, educadores (...)”. E continua: “Tudo isto
tem qualquer coisa de surpreendente, sobretudo para
aqueles que são postos na primeira linha do desempenho
das chamadas funções “sociais”, encarregados de colmatar
as insuficiências mais intoleráveis da lógica de mercado,
mas sem que lhes sejam dados meios que lhes permitam
realizar deveras a sua missão”.
Eis a última das contradições externas à abordagem da
redução de danos de que queríamos falar. Não vale a pena
dizer mais. Bourdieu já o disse. Depressa e bem.
Relancemos por isso a discussão acerca deste tema mas no
domínio técnico-científico e não noutro qualquer. 

CONCLUSÃO

“e quem espera, sempre alcança?” 

Parece-nos assim que há pelo menos estes quatro
obstáculos (que se traduzem em quatro contradições
paradoxais), a ultrapassar para implementação de uma
verdadeira política de redução de danos em Portugal: é
necessária uma selecção adequada dos técnicos que a irão
pôr em prática, um controlo rigoroso das instituições que
lhe dão vida colocando na sua gestão profissionais com
experiência de terreno, sensibilização da rede de estruturas

que prestam apoio aos cidadãos e estabilidade na defesa
política deste tipo de programas. Até agora tem sido
demasiado grande a diferença entre aquilo que é suposto
existir e realizar e aquilo que de facto é feito. Parece-nos
que esta situação deriva, primordialmente, das dificul-
dades inerentes à mudança (lenta) das mentalidades.
Aprendemos a repudiar o uso de algumas drogas como
algo de profundamente imoral e censurável. É muito difícil
passar agora daí para uma convivência mais pacífica,
mesmo perante as suas consequências mais nefastas.
Enquanto esta alteração de perspectiva sobre a relação do
indivíduo com as drogas não se generalizar, estas
resistências vão existir.
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NOTAS

(1) O presente documento serviu de base a uma comunicação na
Segunda Conferência Latina de Redução de Riscos Relacionados
com o Uso de Drogas (CLAT 2) em Perpignan, em Maio de 2003.
(2) Nomeadamente, o relatório de actividades do Serviço de
Prevenção e Tratamento da Toxicodependência de 2001 regista
um aumento de 2,2% na idade dos utentes em primeira consulta
relativamente ao ano de 2001. Ver também Fernandes e Carvalho,
2002.
(3) É curioso notar que um fragmento típico do discurso de muitos
dos consumidores nas consultas do CAT - “eu já só consumo para
ficar normal... a droga já não me faz nada” – desaparece em
absoluto no contexto de rua, onde manifestamente são evidentes
os efeitos das substâncias psicoactivas, mesmo em toxicode-
pendentes de longa data.
(4) Onde abundam dejectos humanos, lixo e a parafernália dos
consumos, com o sangue dos indivíduos tantas vezes presente.
(5) Os consumidores frequentemente elogiam a coragem
demonstrada por ali estar e associam essa atitude a uma
verdadeira preocupação e interesse pelo seu bem-estar...
(6) P. ex., dizendo que a troca de seringas não faz sentido, impon-
do limites arbitrários para as trocas diárias e depois pactuando
com as manobras dos utentes para conseguir um maior número
de seringas do que aquele que eles próprios instituíram, etc.
(7) Este tipo de comportamentos encontram-se em todas as
categorias profissionais: por mais do que uma vez utentes
moribundos foram acompanhados pelos técnicos de rua a várias
urgências hospitalares em busca de um internamento que
resultava em altas sucessivas até ao falecimento do doente dias ou
até horas depois; também por vezes são estes mesmos técnicos
que têm executar tarefas do pessoal auxiliar pela sua recusa em
fazê-lo, nomeadamente transportá-los na cadeira de rodas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bourdieu, P. (1998). Contra fogos. Oeiras: Celta Editora.

Comissão para a Estratégia Nacional de Combate à Droga (1998).
Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga.

Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA (2002). Estudo de avaliação do
Programa de Troca de Seringas, Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA
e Ministério da Saúde, Lisboa.

Fernandes, L., Carvalho, M. (2002). Consumos problemáticos de drogas em
populações ocultas. Lisboa: Instituto Português da Droga e Toxicode-
pendência, (Não publicado).

Fernandes, L., Ribeiro, C. (2002). “Redução de riscos, estilos de vida junkie
e controlo social”, Sociologia, Problemas e Práticas, 39: 57-68.

Fernandes, L. (1998). O sítio das drogas. Lisboa: Editorial Notícias.

Quirion, B. (2002). “Réduction des méfaits et gestion des risques: les
frontières normatives entre les différents registres de régulation de la
pratique psychotrope”, Déviance et Société, 26 (4): 479-495.

Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência (2002).
Relatório de Actividades de 2001 – versão abreviada, Lisboa: Edição SPTT,
Serviços Centrais.

TOXICODEPENDÊNCIAS • Volume 9 • Número 2 • 2003

60 TRABALHO DE RUA COM CONSUMIDORES DE DROGAS – OBSTÁCULOS SENTIDOS NO NORTE DE PORTUGAL • pp. 51-60


