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Anexo: Pré-projeto de Inciação Científica 2016 

Resumo 

O uso de drogas é um fenômeno milenar presente em nossa sociedade até hoje. Historicamente 
os fenômenos culturais atuavam como controladores deste fenômeno, havendo assim uma 
relação harmônica entre a sociedade e a droga. A partir do século XIX, com a separação dos 
princípios ativos através dos processos industriais e, consequentemente, a apresentação de novas 
fórmulas, agora mais potentes atreladas a grande produção e aumento no consumo, a droga 
passa a ser encarada como uma questão de saúde pública e os fenômenos sócio-culturais, 
passam a não acompanhar o crescimento desenfreado da droga. A partir daí houveram diversos 
encontros internacionais para discutir a questão do consumo, com um discurso proibicionista, 
até que em 1946, a ONU (Organização das Nações Unidas) cria a CDN (Comissão de 
Narcóticos), influenciando diversos países a aderirem ao sistema proibicionista (Alves, 2009). O 
Brasil adere ao modelo proibicionista criando leis destinadas à criminalização do porte de 
drogas ilícitas independentemente da quantidade apreendida e da intenção de consumo 
(Alves,2009), é notório o grande prenconceito presente em nossa sociedade, este preconceito, 
como produto de um estado que criminaliza o fenômeno e uma mídia sensacionalista que expõe 
a violência oriunda de crises de abstinência e a violência por parte do tráfico de drogas.Vemos 
em alguns países Europeus, onde desde o início, vigoraram leis destinadas à redução do 
consumo e da oferta de drogas pautadas em políticas de redução de danos e uma melhor 
interlocução entre os usuários e o Estado, que cria artifícios afim de proteger este usuário de 
toda a violência acerca da droga, como também na Inglaterra, a aproximação da polícia neste 
sistema de proteção ao usuário, distribuindo seringas e agulhas gratuitamente aos usuários de 
drogas injetáveis. Neste sentido questionamos se o uso casual da droga traz grandes prejuízos 
para o sujeito que a utiliza, buscamos também entender o papel da droga na dinâmica psíquica 
do sujeito e saber se este usuário sofre com o preconceito como consequência de seu uso e se 
este lhe causa prejuízos. 

Introdução 

A partir do século XIX diversos países, influenciados principalmente pela ONU (Organização 
das Nações Unidas), adotaram uma postura proibicionista em relação à droga, tratando este 
tema como uma questão jurídico criminal. No Brasil, país aderente à política proibicionista, não 
foi diferente e em 1930 o país promulga a lei n° 891/1938 que criminalizava o porte de drogas 
ilícitas independentemente da quantidade apreendida e da intenção de consumo (Alves, 2009). 
A criminalização da droga contribuiu para o grande preconceito da sociedade, que é mantido 
pela postura proibicionista do Estado e uma mídia sensacionalista. Até que em 2006 lei 
promulga que a quantidade de substância psicoativa portada pela pessoa durante autuação 
determina se ela é usuária (neste caso apena seria serviços comunitários – pena alternativa) ou 
se é traficante (permanece o encarceramento neste caso). Não existe uma quantidade 
estabelecidapara que se mensurar esta questão, isso fica a critério da autoridade policial.  

Timidamente a política de redução de danos começa a ser implantada no Brasil, e a dependência 
química passa a ser encarada como uma questão de saúde. Em 2002 foi promulgada a lei nº. 
10.409/2002: 
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 - o tratamento do dependente ou usuário será feito de forma multiprofissional e, 
sempre que possível, com a assistência de sua família” (art. 12, § 1o). (Alves, 2009) 

 

Metodologia 

Inicialmente será feita uma revisão bibliográfica para uma análise dos estudos que já temos em 
relação à este tema, e contextualizar a droga em nossa sociedade. 

Em um segundo momento, faremos entrevistas semiestruturadas com o objetivo de entendermos 
a função da droga na vida dos usuários e os motivadores que os mantém usando substâncias 
psicoativas ilícitas por um período prolongado e a forma com que estas pessoas lidam com o 
preconceito, já que ele é tão expressivo em nossa sociedade. 

 

Justificativa 

Desde a proibição do uso de algumas substâncias psicoativas por parte da Igreja no período 
colonial, geraram em nossa sociedade grande preconceito em relação ao uso de substâncias 
psicoativas. A mídia e as medidas coercitivas por parte do Estado, atuam como mantenedores 
deste preconceito que herdamos desde o século XIX. A falta de políticas de conscientização e 
preparo dos profissionais atuantes nesta área, ajudam a disseminar o preconceito em todas as 
camadas socioeconômicas, e os cidadãos que fazem uso destas substâncias, são vítimas de 
preconceito oriundas de várias esferas. 

Pretende-se então entender trazer novas perspectivas para este campo, ao estudar o usuário e as 
interferências do uso prolongado da droga em seu cotidiano. 
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