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Aos 19 dias do mês de julho de 2017 às 13 horas, apresentou-se o parecer da monografia de
Ricardo Vinicius da Cunha, intitulada “A questão das drogas: efeitos do discurso
proibicionista na política nacional de álcool e outras drogas”. Como orientadora da
referida Monografia, a Profa. Dra. Adriana Eiko Matsumoto, registra a Banca Avaliadora e
parecerista composta por: Prof. Dr. Ricardo Sparapan Pena e Profa. Dra. Priscila Pires Alves.
Após leitura e avaliação, o parecerista Prof. Dr. Ricardo Sparapan Pena considerou o trabalho
APROVADO com o seguinte parecer:
O tema deste trabalho toca em questões que constituem um conjunto de problematizações, as quais
nos convocam a pensar as transformações sociais tão discutidas atualmente no Brasil. Em sua
metodologia, traça um percurso conceitual sobre as drogas, assim como sobre a legislação brasileira
referente ao tema, apresentando também a crítica ao modelo proibicionista. A articulação entre os
textos utilizados demonstra a consistência no trabalho de pesquisa, sendo que a organização desta
monografia pode ser revista, futuramente, buscando a publicação de um artigo que aborde os
aspectos históricos e legais que fomentam o debate sobre as drogas no Brasil. Sendo assim, este
parecer atribui nota 10,0 (dez) ao trabalho.

Após leitura e avaliação, a parecerista Profa. Dra. Priscila Pires Alves considerou o trabalho
APROVADO com o seguinte parecer:
Trata-se de um trabalho com tema relevante e atual que problematiza a questão da política de
drogas no Brasil, apresentando um olhar crítico acerca do modelo proibicionista e suas
consequências no contexto da sociedade brasileira. Por tratar-se de um estudo de revisão
bibliográfica julgo que apresenta um bom levantamento do tema com escrita clara e consistente. A
apresentação das questões legais referentes às drogas e seu percurso e efeitos no modo como se
trabalha com as políticas públicas é bastante interessante. Sugiro que tal articulação possa ser
ampliada em trabalhos futuros. Sugiro também que no formato final do trabalho, as seções
metodologia, procedimentos e objetivos possam estar contidos em um texto na introdução, sem que
estejam separados por tratar-se do texto final do TCC e não mais o projeto. Atribuo ao Trabalho de
Conclusão de Curso nota 10,0 (dez).

Dessa forma, considerando a avaliação do processo de orientação articulado com os pareceres
da Banca avaliadora, o presente Trabalho de Conclusão de Curso foi APROVADO com nota
10,0.
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