
 
 

 

 

Parecer 

 

 

Partindo da solicitação da diretoria executiva, trazemos por meio deste um conjunto de perspectivas 

delineadas após análise coletiva do edital de convocação PROJETO BRA/15/009, Convocação Nº 

1/2020 proposto no âmbito da Secretaria Nacional de Políticas sobre drogas.   

 

Contextualização 

 

O edital convoca instituições públicas e privadas em todo o território nacional a apresentar 

candidaturas para organização de um projeto piloto denominado “tô de boa”. A convocatória traça 

determinada rubrica de implementação de uma unidade cujo objetivo é avaliar a viabilidade do 

projeto, de modo que, as instituições proponentes devem apresentar um plano de trabalho que 

contemple um estudo explanatório.  

Como objetivo o edital traz: 

 

O projeto tem como objetivo reduzir o envolvimento de adolescentes, jovens adultos e outros 

membros de comunidades com vulnerabilidades sociais relacionadas ao narcotráfico, 

empregando ações que promovam o desenvolvimento econômico e biopsicossocial por meio 

da oferta de alternativas.   

 

Após essa definição, o edital convoca uma perspectiva intersetorial apontando alguns órgão a serem 

acionados de modo a cumprir o objetivo. 

 

Trata-se, portanto, de uma iniciativa do governo federal, que liderada pela SENAD, congregará 

diversos atores locais, tais como o Ministério Público, o Poder Judiciário, as Secretarias de 

Estado de Segurança Pública, as Polícias Militares e Civil e os órgãos municipais de Segurança 

Pública do estado/município onde o projeto for implementado 

 

 

7 produtos são esperados do grupo aprovado no edital, sendo eles: 

Produto 1: Relatório contendo proposta de modelo conceitual e de governança para implantação do 



 
projeto Tô de Boa 

Produto 2: Estudo diagnóstico para a implantação do projeto-piloto Tô de Boa e planejamento 

detalhado da sua implantação 

Produto 3: Relatório de curso de formação e implantação da estrutura de apoio. 

Produto 4: Relatório consolidado das oficinas. 

Produto 5: Relatório parcial de implantação e monitoramento do projeto-piloto 

Produto 6: Relatório final de monitoramento e avaliação do projeto-piloto e plano de 

sustentabilidade do projeto, incluindo proposta de rede de parcerias com atores estratégicos para a 

sua atuação intersetorial 

Produto 7: Relatório contendo plano de fortalecimento dos recursos humanos para o projeto Tô de 

Boa 

Tais etapas deverão ser efetivadas em 12 meses, podendo ser prorrogadas por mais três meses.  

 

Análise 

 

O que chama a atenção neste edital, é a ausência de datas que o definam, talvez pelo fato de não 

estar finalizado, o que se observa pela falta de assinaturas. E, outro detalhe significativo é, nas 

considerações gerais o primeiro item que enfatiza “A presente convocação poderá ser revogada ou 

anulada, no todo ou em parte, a qualquer momento, por iniciativa do PNUD ou da SENAD sem que 

isto implique direito de indenização ou reclamação de qualquer natureza”, levando a questionar 

qual é realmente o objetivo do referido edital.  

 

Levando em consideração que diz ser um edital que visa colocar em atuação um projeto que tem 

como principal objetivo a “redução de oferta” de drogas, o qual não especifica o que refere como 

“droga”, enfatizando ter como público alvo “crianças, adolescentes e jovens adultos” o que coincide, 

com a mais recente Resolução do Sisnad, sobre “acolhimento de adolescentes com problemas 

decorrentes do uso, abuso ou dependência do álcool e outras drogas em comunidades 

terapêuticas”.e que a atuação se concentre em comunidades vulneráveis, tendo como  atores, todas 

as instituições de repressão (Ministério Público, Poder Judiciário, Secretarias de Estado de Segurança 

Pública, Polícias Militares e Civil e os órgãos municipais de Segurança Pública do estado/município), 

além de, em nenhum momento fazer referência a práticas de cuidado, mencionando o Sistema de 

Saúde, não citando RAPS, CREAS ou CRAS, por exemplo, ficando evidente a intenção de controle 

punitivista e preconceituoso. 



 
 

Dando seguimento, o mesmo menciona, mais de uma vez,  “controle e a redução de cultivos ilícitos 

de drogas”, o que curiosamente coincide com a permissão do início do uso da Cannabis em testes de 

tratamento pela FioCruz. 

 

Cremos que ao não trazer especificações nítidas, o edital abre possibilidades de interpretação muito 

amplas sobre o que se considera uma política no âmbito da SEPOD. Alguns jogos de palavras nos 

chamam atenção, em especial a ausência absoluta do termo “redução de danos” o que, ao nosso 

ver, possibilita o fortalecimento de perspectivas punitivistas e criminalizantes, fato que faz eco com 

a listagem de exemplos de parcerias onde só se apontam órgãos da segurança pública, mas não se 

menciona a RAPS, os CAPS AD ou sequer as redes SUS e SUAS. Numa quase sutil inversão discursiva, 

não se fala de redução de danos, mas sim de redução da oferta da “droga”, sempre posta de forma 

abstrata, sem apontar dados objetivos sobre como e onde se dá a oferta a ser reprimida. O conjunto 

de não ditos inclusive coaduna com a possibilidade de mais estigma posto nas populações já 

criminalizadas (jovens negros e pobres, habitantes de determinados territórios mais precarizados).    

 

Conclusão 

 

Após minuciosa análise, nos leva a concluir que o presente edital se destina a justificar um gasto 

exorbitante de dinheiro dos cofres públicos para um Projeto que demonstra ter objetivo nítido de 

controle de uma determinada esfera da sociedade. O que não fica marcado é para quem será 

destinado esse repasse, já que não faz referência sobre quais profissionais devem estar envolvidos, 

pedindo apenas de uma forma generalista, títulos acadêmicos. Dessa forma questionamos a real 

intenção do edital. Sendo assim, considerando nosso Código de Ética, evidenciando os Principios 

Fundamentais: 

I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da 

igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos.  

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das 

coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão.  

III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade 

política, econômica, social e cultural. E do Art. 2º – Ao psicólogo é vedado: 



 
a) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade ou opressão;  

b) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a 

qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais;  

c) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como 

instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência.  

 

 

Sendo assim,  alertamos para as perigosas ambiguidades e aberturas trazidas no corpo do edital que, 

sem os ajustes necessários, pode facilmente ser álibi de financiamento de formas de agenciar 

políticas sobre drogas pautadas no ideal punitivista, não nas lógicas de cuidado que desde o começo 

dos anos 2000 vêm sendo construídas no Brasil.  Se houve um esforço de vários movimentos no 

sentido de pautar a redução de danos e apontar para a relação com substâncias tidas como drogas 

como sendo do campo da saúde pública, o presente edital parece seguir um caminho inverso, 

fazendo uma costura com a segurança pública sem propor perspectivas de cuidado desde as redes 

que já trabalham com a questão de álcool e outras drogas respeitando o protagonismo, 

individualidade e história sócio-cultural de cada cidadão envolvido. 
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