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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende analisar a implentação da Política Nacional sobre Drogas 

no município de Angra dos Reis – RJ. O foco de análise concentra-se na aplicação de 

políticas públicas a partir de duas instituições: o Conselho Municipal de Entorpecentes 

(COMEN) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas (Caps/ad). A 

relação dos usuários com essas instituições é fundamental para compreender como essas 

políticas funcionam em seu dia a dia, portanto, o objetivo geral deste trabalho é analisar 

tanto o discurso de quem fala sobre a droga quanto o de quem consome. A percepção da 

concepção do usuário se deu a partir de observação participante nas “rodas de fumo” de 

usuários de camadas médias urbanas.  

 

PALAVRAS CHAVE: Políticas Públicas; Rodas de fumo; Redução de danos; maconha; 

Saúde Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper intends to analyze the implementation of the National Policy of Drugs in the 

city of Angra dos Reis - RJ. The analysis focuses on the application of public policies 

from two institutions: the Municipal Council of Narcotics (COMEN) and the Center for 

Psychosocial Care Alcohol and other drugs (Caps / ad). The relationship of users with 

these institutions is fundamental to understand how these policies works in their day to 

day, therefore, the general objective of this work is to analyze both the speech of those 

who talk about the drug and the one who consumes. The perception of the user's 

conception was based on participant observation in the "smoking wheels" of urban 

middle-class users. 

 

KEYWORDS: Public Policies; Wheels of smoke; Harm reduction; marijuana; Public 

health. 
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Introdução  

 As pesquisas farmacológicas colaboram para a definição e determinação 

dos princípios ativos das substâncias. Em conjunto, as pesquisas sociológicas buscam 

adentrar em discussões a partir das experiências subjetivas de seu uso, onde 

características específicas como o ambiente sociocultural e as expectativas individuais, 

são fundamentais para compreender essas experiências.  

Os estudos etnográficos trazem a tona o contexto onde os grupos consumidores 

estão socializados e a partir disso, é possível traçar o lugar, as companhias, a percepção 

social e principalmente os significados culturais atribuídos ao uso. Esses elementos são 

fundamentais para a formulação de políticas públicas que visam ações preventivas.  

Neste trabalho levo em consideração nas duas primeiras partes, a partir de um 

contexto histórico, os discursos e práticas oficiais que regem as instituições que voltam 

suas ações para o problema das drogas, ou seja, busco analisar a partir de documentos 

oficiais como foram instituídas as políticas públicas sobre drogas no Brasil e entender 

seu contexto. A partir dessa analise me aprofundei em outros métodos de pesquisa para 

compreender também como esses discursos oficiais são colocados em prática, 

observando duas instituições que tratam de políticas públicas sobre drogas no município 

de Angra dos Reis – RJ.  

O Conselho Municipal de Entorpecentes (COMEN) e o Centro de Atenção 

psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps/ad) são instituições públicas que tem suas 

ações voltadas para a fiscalização de políticas e tratamento de usuários de Álcool e 

outras drogas. Um dos intuitos dessa pesquisa é contextualizar e trazer observações de 

como estas instituições funcionam no dia a dia, demonstrando seus empecilhos, 

métodos de trabalho e regras informais que fazem parte do cotidiano das pessoas, tanto 

dos funcionários, quanto dos pacientes.  

No ultimo capítulo procuro delimitar o tema do uso da canabis no Brasil 

recorrendo para dados históricos e sociológicos para a contextualização da pesquisa 

realizada com usuários de canabis no município de Angra dos Reis e em seguida trago 

informações sobre as técnicas de pesquisa que foram utilizadas e dos sujeitos 

selecionados para as observações. Por fim, as ultimas seções deste capítulo são 

dedicados a análise dos dados coletados no trabalho de campo e suas respectivas 

observações.  
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 Meu estudo pretende responder basicamente a seguinte pergunta: os usuários de 

canabis usam as políticas públicas de drogas no município de Angra dos Reis? Parto da 

hipótese inicial de que encontraria usuários de canabis nas instituições nas quais 

pesquisei.  

Portanto, meu objetivo geral é observar dois modos de conhecimento sobre o 

consumo de drogas, o de quem fala sobre o consumo e o de quem consome sendo 

possível observar como os sistemas normativos oficiais afetam os consumidores de 

drogas e também como estes se relacionam com essas normatividades.  

Partindo de uma abordagem metodológica totalmente qualitativa, baseada na 

observação participante proposta por Malinowski, trabalhada nesta pesquisa através de 

Fernandes (2015), onde busquei estar presente nos locais aonde as ações pesquisadas 

acontecem e também vivencia-las. Juntamente com a análise documental, procuro 

desenvolver um estudo de caráter multidisciplinar que possa ser útil em algum aspecto 

para a formulação de políticas públicas a nível local. A construção da narrativa conta 

também com o uso de categorias nativas identificadas nos ciclos de convívio dos 

interlocutores e seu meio.   

Utilizo os autores Edward MacRae e Julio Assis Simões como obra fundamental 

para essa pesquisa, pois a partir de um contexto histórico sobre a utilização e a proibição 

das substâncias psicoativas, tenho como objetivo justamente reduzir os danos causados 

pelo consumo de substâncias psicoativas, visando à proteção contra a repressão aos 

usuários, que é o que verdadeiramente os mata. Espero então apresentar dados e 

interpretações que possam ser uteis para repensar políticas públicas de prevenção ao uso 

de drogas no sentido de incorporar ativamente vivências e pontos de vista dos próprios 

usuários.  

“Rodas de fumo – O uso da maconha entre camadas médias urbanas” (MacRae e 

Simões, 2000), visa contribuir para a substituição de concepções convencionais, ou seja, 

demonstrar como a planta vem desde a sua proibição e criminalização sendo associada à 

marginalidade social. A metodologia antropológica sugere estar em contato próximo e 

direto com os indivíduos que constituem seu objeto.  
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1. A Questão das drogas e as políticas públicas 

 

1.1. Políticas Públicas  

 

 

Do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a política 

social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está nas 

explicações sobre a natureza da política pública e seus processos. Por isso, 

uma teoria geral da política pública implica a busca de sintetizar teorias 

construídas no campo da sociologia, da ciência política e da economia. As 

políticas públicas repercutem na economia e nas sociedades, daí por que 

qualquer teoria da política pública precisa também explicar as inter-relações 

entre Estado, política, economia e sociedade. Tal é também a razão pela qual 

pesquisadores de tantas disciplinas – economia, ciência política, sociologia, 

antropologia, geografia, planejamento, gestão e ciências sociais aplicadas – 

partilham um interesse comum na área e têm contribuído para avanços 

teóricos e empíricos ( SOUZA, 2006,p.6).  

 

As analises de políticas públicas surgem em um contexto social de 

reconfiguração do papel do Estado. A partir do Plano Marshall, o período pós-guerra foi 

marcado pela modificação da atuação Estado na Europa a fim de firmar políticas de 

bem-estar social.  

Portanto, a intenção de uma política pública é resolver um problema social ou 

efetivar algum princípio que está proposto na Constituição Federal. A autora Celina 

Souza (2006) destaca a busca brasileira pela implementação de políticas públicas 

participativas, como conselhos comunitários, orçamentos participativos, etc.  

Em síntese, segundo Celina Souza (2006), podemos afirmar que a política 

pública nos permite diferenciar o governo, o que ele pretende e o que faz; envolve 

vários atores e níveis de decisão, formais e informais; é abrangente e não se limita a leis 

e regras; é uma ação intencional, com objetivos claros definidos; tem impactos em curto 

prazo, mas é uma política de longo prazo; e envolve processos claramente definidos - 

decisão, implementação, execução e avaliação.  

Também cabe lembrar a definição de Wu et.all. (2014), que apontam que 

política pública acontece ao longo do processo político, sendo efetivada quando 

determinado governo decide tomar uma decisão ou não, visando minimizar um 

problema reconhecido. 
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Entendemos como problema social, na perspectiva de Champagne et.all. (1998), 

um determinado momento que pode ser considerado uma “crise” do sistema social, 

como por exemplo: “delinquência”, “drogas”, “desemprego”, etc.  

Para a elaboração e resolução desses problemas sociais o Estado conta com 

instituições e agentes especializados que partem de parâmetros para definir quais são os 

problemas e quem são os agentes envolvidos. (Champagne et.all. 1998) 

 Nas próximas seções deste primeiro capítulo trago o contexto histórico de 

surgimento das políticas públicas sobre drogas no Brasil, destacando as influências 

internacionais e ações a partir da redução de danos, e análises sobre as leis que 

institucionalizaram o enfrentamento do problema em um contexto nacional.  

 

 

1.2. Políticas Públicas sobre Drogas: a “guerra às drogas” e a saúde pública
1
 

 

As políticas relacionadas a substâncias ilícitas no Brasil surgiram na década de 

1920, período marcado pelo início do desenvolvimento da industrialização no país e 

também pelo início da estratégia denominada “guerra às drogas”. Essa estratégia visa o 

controle da oferta e da procura das drogas e teve como marco uma lei que restringia o 

consumo de drogas, punindo aqueles que não seguissem as tais recomendações que 

eram criadas a partir de discursos médicos. (Machado e Boarini, 2013)  

As principais drogas combatidas até então eram o ópio e a cocaína e suas 

medidas recomendadas eram basicamente a internação e o isolamento social. Segundo 

Machado e Boarini (2013), é importante destacar que  até então, o problema das drogas 

era responsabilidade apenas do campo da justiça e da segurança pública, não sendo vista 

ainda como um tema da saúde pública, portanto, tinha suas políticas voltadas para 

repressão e não para a prevenção.   

Em 1938 foi publicada uma regulamentação que incluía além do ópio e da 

cocaína, a maconha e a heroína na classe de substâncias ilícitas e que deveriam ser 

fiscalizadas. Até a década de 1980, as ações do Estado eram voltadas totalmente para 

repressão e os investimentos públicos para a questão das drogas não foram destinados 

ao campo da saúde pública, deixando de lado assim a prevenção, o tratamento e a 

                                                           
1
 Minha ideia inicial seria chamar este tópico de “Políticas Públicas sobre drogas: a segurança pública e a 

saúde pública”, porém faço uma sugestão de reflexão definindo segurança como guerra. Ou seja, as 
políticas públicas buscam a segurança através do enfrentamento direto e da repressão.   
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reinserção social, fortalecendo por sua vez a expansão de comunidades terapêuticas não 

governamentais de cunho religioso que se estendem até os dias de hoje. A epidemia da 

AIDS foi fundamental para incluir as drogas como problema de saúde pública no início 

da década de 1990. (Machado e Boarini, 2013) 

 

 

1.2.1. Redução de danos  

 

A partir do século XIX muitos países adotaram medidas de repressão com 

finalidade de reduzir a oferta de drogas, tendo sempre em segundo plano a prevenção ao 

uso. Essas medidas de caráter proibicionista tiveram como principal ação o 

encarceramento dos usuários e o enquadramento dos mesmos como doentes, ou seja, 

dependentes da droga a partir de uma análise biológica e não social.  

Letícia Vier Machado e Maria Lúcia Boarini são pesquisadoras da Universidade 

Estadual de Maringá, e em seu artigo Políticas Sobre Drogas no Brasil: a Estratégia de 

Redução de Danos (2013), trazem uma contextualização histórica da política pública 

denominada “Redução de Danos” tanto no contexto internacional quanto em seu 

surgimento e tentativa de consolidação no Brasil.  

A partir da década de 1980, grupos sociais articulados formados por usuários de 

drogas demandavam melhores condições de saúde e vida. Juntamente com a 

proliferação da epidemia do vírus HIV pelo mundo, a estratégia de redução de danos 

passou a ganhar espaço nas discussões e projetos de políticas públicas, devido ao grande 

número de usuários de drogas injetáveis terem sido contaminados pelo vírus.  

 

1.2.2. Contexto internacional: influências e atitudes 

 

A estratégia da redução de danos pode ser definida, segundo Machado e Boarini 

(2013), como mais uma maneira de se abordar o usuário de drogas, não focalizando no 

problema da erradicação da substância, mas sim no direito a saúde de todos e 

respeitando a liberdade individual daquele que não deseja ou não consegue interromper 

o uso da droga.  

Após a década de 1980, tanto o contexto internacional quanto o contexto 

nacional com relação à política de redução de danos mudaram. Os conceitos científicos 
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provocaram grande impacto no cenário mundial, e especificamente no Brasil, o conceito 

chamado de “comportamento de risco” passou a se chamar “vulnerabilidade”. 

(Machado e Boarini, 2013)  

 Juntamente com os movimentos sociais, houve o reconhecimento de que além 

da perspectiva individual, o uso de drogas é influenciado por diversas esferas, assim 

como segundo Machado e Boarini (2013), esferas sociais, econômicas e políticas. Essa 

concepção traz a tona as diversas fases de uma política pública, considerando para sua 

formulação e planejamento o contexto social que serão aplicadas.  

 

Sem desconsiderar a importância das experiências internacionais com essa 

estratégia, compreendeu-se que nenhum modelo de atenção deveria ser 

importado sem que se procedesse à sua adequação às especificidades sociais, 

culturais, econômicas e políticas de cada população. (Machado e Boarini, 

2013, P. 587)  

 
 

A formulação de políticas através do contexto social, especificamente a política 

de redução de danos, permite que o usuário participe da formulação e do planejamento 

de seu próprio tratamento, caracterizando uma política formulada de baixo para cima.  

O Ministério da saúde enquadra, segundo Machado e Boarini (2013), a política 

de redução de danos como uma estratégia de prevenção e é classificada como nível de 

prevenção terciária, onde não há possibilidade de abolir o uso de drogas, portanto 

buscando minimizar as consequências dos danos. Isso vai de encontro com a teoria de 

Wu et.all (2014), também usado no presente trabalho, onde apontam a política pública 

como uma decisão ou não do Estado, que visa minimizar um problema reconhecido.  

 

1.2.3. Contexto histórico da Redução de Danos: teorias e aplicações 

 

As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pela proliferação do vírus HIV 

(AIDS), tal doença provoca uma síndrome que afeta a imunidade. Primeiramente, os 

órgãos competentes formularam a teoria dos “grupos de risco”, sendo os homossexuais, 

hemofílicos e usuários de heroína, considerados perigosos à sociedade e a principal 

intervenção seria o isolamento do convívio social. Porém a grande expansão do vírus 

em pouco tempo refutou essa teoria, mostrando que a situação necessitava de 

intervenções mais eficazes. (Machado e Boarini, 2013)  

Sendo assim, o conceito que passou a vigorar não culpabilizava o grupo em si, 

mas generalizava todos os cuidados e prevenções para toda a população, a partir de um 
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“comportamento de risco”. A difusão de informação e o controle de banco sanguíneo 

faziam parte dessas estratégias.  

A redução de danos para usuários de drogas injetáveis ganhou corpo na Holanda, 

na década de 1980, e como medida de saúde pública trocavam-se seringas usadas por 

seringas novas. Essa política se estendeu então para países da Europa, Oceania e 

América do Norte e foi totalmente contra a estratégia de “guerra as drogas” norte-

americana. (Machado e Boarini, 2013)  

Em 1989, o médico sanitarista David Capistrano implementou inicialmente 

programas de distribuição de seringas na cidade de Santos, onde grande parte dos casos 

registrados se encontravam. Os principais argumentos usados para a implementação da 

política de redução de danos no Brasil foi a exigência de respostas rápidas e eficazes 

para a epidemia da AIDS e também a garantia de um direito constitucional que afirma 

que a saúde é direito de todos e dever do Estado, onde a redução do risco a doença, a 

proteção e a recuperação estão pautados.  Mesmo assim, perante órgãos policiais e 

religiosos a política de redução de danos foi, e ainda é considerada incentivo ao uso de 

drogas ilícitas, gerando conflitos dentro do Estado. (Machado e Boarini, 2013)  

 

1.3. Política Nacional Antidrogas: o nome não diz nada 

 

 

O campo da saúde pública a partir do final da década de 1990 e início dos anos 

2000, finalmente reconheceu a importância das políticas assistenciais a usuários de 

álcool e outras drogas, incorporando as políticas de redução de danos à legislação 

brasileira sobre drogas. A Lei Federal nº 10.216, legitimada em 2001 (Brasil, 2001), 

formalizou o movimento da reforma psiquiátrica na área da saúde mental, onde os 

usuários de drogas foram incluídos como responsabilidade da saúde pública, 

especificamente no campo da saúde mental.  

O Caps/ad (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas) compõe a 

rede de cuidados extra-hospitalares que visa proteger os direitos à saúde dos usuários de 

álcool e outras drogas. Com a vigência da Lei Federal nº 10.216/2001, a saúde pública 

passou a reconhecer os portadores de transtorno mental e usuários de álcool e outras 

drogas o direito ao tratamento e a reinserção social.  

A Política Nacional Antidrogas (PNAD), em seguida, foi aprovada em 2002 pelo 

decreto presidencial nº 4.345, e perceptivamente levava em sua denominação o 
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proibicionismo e sua consequente repressão, carregando o discurso de uma sociedade 

livre do uso de drogas. Ainda restritamente a prevenção de doenças, a PNAD apoia a 

criação e a implementação de políticas de redução de danos para o indivíduo, 

comunidade ou grupo social, não especificando nem definindo o que é redução de danos 

e também não apontando nenhuma posição sobre aos programas de troca de seringas. 

(Brasil, 2001) 

Essa política foi coordenada pela Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), e 

visando o estreitamento das relações com a sociedade e com a comunidade, houve uma 

reavaliação e consequentemente uma atualização dos fundamentos da PNAD, onde se 

buscou levar em conta as transformações sociais, políticas e econômicas. O Seminário 

Internacional de Políticas Públicas sobre Drogas, contando com a participação popular, 

colaborando com a atualização, obteve como resultado uma nova nomenclatura para a 

PNAD, passando a se chamar Política Nacional sobre Drogas
2
, por meio da resolução 

Nº3/GSIPR/CH/CONAD, em 27 de outubro de 2005.  

O documento está dividido em cinco capítulos: 1-Prevenção; 2- Tratamento, 

Recuperação e Reinserção Social; 3- Redução de danos Sociais a Saúde; 4- Redução da 

Oferta; 5- Estudos, Pesquisas e Avaliações. A nova lei então aprovada em 2006, 

nº11.343, juntamente com a criação dos SISNAD (Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas), visa prescrever medidas para prevenção do uso indevido, 

atenção e reinserção social de usuários de drogas².  

Um avanço perceptível e necessário é o reconhecimento das diferenças entre 

traficante e usuário, passando a serem tratados de modo diferenciado e ocupar capítulos 

diferentes da lei². Sendo assim, o Estado brasileiro a partir de 2006, passa a não 

penalizar mais o usuário com a privação de liberdade, objetivando a ressocialização por 

meio de penas alternativas, incluindo advertência sobre os efeitos, prestação de serviço 

à comunidade e medida educativa em programa ou curso educativo.  

Em 2008, a Lei nº 11.754, instituiu a nova nomenclatura tanto para o Conselho 

Nacional Antidrogas, que passou a se chamar Conselho Nacional de Políticas Sobre 

Drogas (CONAD), e também da Secretaria Nacional Antidrogas, que passou a se 

chamar Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD). A ação do CONAD é 

descentralizada por meio de Conselhos Estaduais e Conselhos Municipais.  

                                                           
2
 Disponível em: http://obid.senad.gov.br/obid/pessoas-sujeitos-drogas-e-sociedade/politicas-e-

legislacoes 



19 
  

 As nomenclaturas e denominações propostas e aceitas pelo Governo Federal, 

mesmo seguindo as novas tendências internacionais não seguiram em suas ações 

políticas que fossem contra a “guerra às drogas”. As políticas púbicas são coordenadas e 

geridas pelo Ministério da Justiça que visa potencializar e articular as ações da redução 

da demanda e da oferta de drogas, priorizando o enfrentamento ao tráfico de ilícitos². 

O contexto histórico do Plano Nacional relacionado às drogas é fundamental 

para compreender os passos que as políticas públicas deram até se tornarem o que são 

hoje. A partir dessa perspectiva é possível perceber que o proibicionismo está enraizado 

na construção da política nacional, e conquista popularidade a partir de discursos 

conservadores. Isso dificulta a visibilidade dos usuários de drogas e uma visão ampliada 

do problema, que aborde a partir dos usuários, suas vivências, contextos sociais e regras 

informais, abordando assim a complexibilidade do fenômeno.  

A falta de contextualização e atualização das políticas de redução de danos 

reflete diretamente nos usuários de crack, onde os programas e estratégias se mostram 

ineficientes e insuficientes. (Machado e Boarini, 2013)  

 

As estratégias de redução de danos possíveis em relação ao crack podem 

incluir a confecção de cachimbos próprios para evitar o fumo em recipientes 

potencialmente contaminados, a distribuição de piteiras de silicone, protetor 

labial, informações e educação sobre doenças sexualmente transmissíveis e 

hepatites, a distribuição de preservativos, projetos sociais que envolvem a 

arte e o trabalho grupal, entre outras. (Machado e Boarini, 2013, Pag. 591)  

 

O debate científico sobre as políticas de redução de danos partem de argumentos 

como a falta de cientificidade nesse método, a aceitação parcial da redução de danos e a 

aceitação total da estratégia. Valores morais que abominam o uso de drogas tem grande 

peso em decisões políticas e de campanha. Por outro lado, parte da aceitação é voltada 

apenas para a prevenção da AIDS. Essas divergências dificultam a consolidação das 

políticas de redução de danos no Brasil, e principalmente sua aplicação no campo da 

saúde pública. (Machado e Boarini, 2013)  

Além da dificuldade de comunicação entre as secretarias de segurança pública e 

de saúde pública, a abordagem do uso de drogas vai além, abordando também os 

sistemas jurídico e educacional. Após a contextualização histórica das políticas públicas 

sobre drogas e usuários, abordo em minha pesquisa um pouco mais da realidade das 

instituições, especificamente no município de Angra dos Reis – RJ, a partir de duas 

instituições que fazem parte da Política Nacional sobre Drogas, sendo elas o Conselho 
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Municipal de entorpecentes e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras 

Drogas.  

 

 

2. Reflexões sobre a implementação da Política Nacional sobre Drogas no 

Município de Angra dos Reis 

 

Como foi dito anteriormente, a Lei nº 11. 754 instituiu e atualizou no ano de 

2008 o CONAD (Conselho Nacional sobre Drogas) em sua nomenclatura para seguir as 

tendências internacionais, porém suas ações permanecem focadas em erradicar a oferta 

e a demanda das drogas.  A ação do CONAD por sua vez é descentralizada por meio de 

Conselhos estaduais e municipais.  

A seguir busco apresentar algumas pontuações sobre o Conselho Municipal de 

Entorpecentes de Angra dos Reis (COMEN), instrumento que atua diretamente na 

fiscalização e planejamento das políticas públicas sobre drogas no município. Para 

dialogar com a minha pesquisa utilizo um artigo de Policarpo (2016) que adotou o 

método etnográfico para analisar as ações das políticas públicas relacionadas às drogas 

em Angra dos Reis. Sua intenção na pesquisa é compreender a atuação dos 

conselheiros, como eles justificam suas ações e a própria existência do conselho.  

Em 2014, após realizar uma pesquisa intitulada “Malucos de BR”, fui 

incentivado pelo Antropólogo Frederico Policarpo, através do NuPoP, a frequentar o 

COMEN, local que já era objeto de sua pesquisa desde 2013, para compreender as ações 

institucionais, seus discursos e também analisar da perspectiva de quem estava sendo 

alvo dessas ações.   

 Esta parte da pesquisa parte da frequência rotineira nas reuniões e de conversas 

informais com os conselheiros. Baseio-me nos assuntos discutidos nas reuniões onde 

pude observar os temas e pautas mais relevantes e também observar as medidas tomadas 

pelo conselho. Ressalto que nessa abordagem não optei por entrevistas 

semiestruturadas, visando estabelecer um contato direto e rotineiro com as pessoas, não 

excluindo assim outros métodos de pesquisa, como fontes documentais e dados 

históricos, privilegiando, portanto a interlocução com as pessoas.  
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2.1. COMEN – Conselho Municipal de entorpecentes  

 

O Conselho Municipal de Entorpecentes (COMEN) de Angra dos Reis foi criado 

em 1992 acompanhando políticas progressistas que entravam no município naquela 

época com um novo mandato esquerdista vigente. O conselho contou com conselheiros 

dispostos e engajados até hoje na discussão de temas sensíveis e relevantes com relação 

à saúde mental, álcool é outras drogas no município. (Policarpo, 2016)  

O COMEN tem a função de fiscalizar as instituições públicas e suas respectivas 

ações com relação à prevenção e repressão do uso de álcool e outras drogas. Um 

problema descrito por Policarpo (2016) no COMEN é a falta de quórum nas reuniões 

semanais e mensais. Segundo Policarpo (2016) é muito comum nas reuniões relatos de 

omissão e de confusão na prestação dor serviços por parte das instituições públicas.  

 

O efeito imediato dessa desmobilização dos conselheiros é a falta de quórum 

que impede qualquer votação. E mais sério que isso são os efeitos políticos 

sobre o Comen. A criação de conselhos municipais está prevista na 

Constituição de 1988, “a participação popular através de conselhos”, como 

observa Margarida. E explica o caso do Comen: “Nós somos deliberativos 

para tomar decisões do que refere à política pública. Quem formula é a gestão 

de saúde mental, amparada por tudo preconizando a lei. Quando a saúde 

mental não formula o conselho vai provocar a saúde mental a fazer, ele vai 

cobrar”. (Policarpo, 2016, P.6)  

 

 

 

Assim como descrevem Machado e Boarini (2013) em um contexto nacional, 

Policarpo (2016) em um contexto municipal aponta que esses problemas são marcados 

pela não comunicação entre as diversas secretarias e fundações que compõe o 

município, o que coloca em comprometimento toda a rede de saúde da cidade de Angra 

dos Reis.  

As discussões e pautas mais trabalhadas no COMEN são com relação à 

disponibilização de verbas para campanhas, problemas relacionais com a prefeitura, 

análises psicológicas de usuários que estão em tratamento a algum tempo e já são 

conhecidos diante da rede municipal de saúde, questões estruturais nas instituições de 

saúde, relatos de overdose, de tentativas de suicídio e questões relacionados a saúde 

mental.  
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Todos os problemas com drogas que são discutidos e tomados como pauta estão 

relacionados ao consumo de álcool e cocaína. Problemas com o crack e maconha são 

nulos.  

O relato que narrarei a seguir foi retirado do meu caderno de campo e demonstra 

algumas pautas de uma reunião onde algumas decisões não puderam ser tomadas, sendo 

adiadas devido ao não comparecimento da maioria dos conselheiros.  

 
Participei da reunião do COMEN no dia 10/08 e como não é 

novidade uma das pautas foi a intoxicação e a tentativa de 

suicídio. Segundo a Margareth
3
 e a Tereza, outra pauta: a Santa 

casa de Angra possui alguns leitos que pertencem a saúde 

mental e isso está se tornando alvo de conflitos devido a 

organização e a autonomia desses leitos. A santa casa recebe 

verbas que são disponibilizadas para a manutenção dos leitos e 

o pagamento da equipe. Há uma discussão sobre esses leitos 

irem para o Hospital Geral da Japuíba (HGJ). Outra pauta da 

reunião foi a discussão sobre um paciente do CAPS que é 

funcionário público e é da saúde mental. O que me pareceu foi 

que os próprios conselheiros decidem o que deve ser feito, ou 

seja, se ele deve ficar internado, se ele necessita de 

atendimento. A Margareth fez algumas análises psicológicas 

mesmo o paciente não estando ali. O pai desse paciente estava 

presente na reunião e, reunidos ali classificaram o indivíduo em 

situação de vulnerabilidade e passaram a considerar ele um 

"usuário guia".  

A falta de quórum também foi um problema como sempre, 

justamente devido à presença dos membros do conselho 

municipal da criança e do adolescente, que foram ao COMEN 

propor uma campanha de prevenção ao uso de drogas que 

segundo eles devem atuar nas redes de educação do município. 

Eles propuseram isso devido a uma verba que foi 

disponibilizada para o Conselho da criança e do adolescente. O 

discurso do principal conselheiro (que apresentou o projeto e 

falou praticamente tudo) não caminhou nada pelo caminho da 

redução de danos, pelo contrário, apontou a praça do cais como 

um centro de tráfico e uso de drogas e a finalidade do projeto 

seria acabar com a oferta de drogas naquele local. O projeto 

não foi aprovado pela falta de quórum e será discutido 

novamente na próxima reunião, após a tentativa de mobilização 

dos conselheiros para irem. 

 

Com relação à estrutura física do COMEN, ele funciona no terceiro andar de um 

prédio localizado no centro da cidade. Este prédio não tem suas outras partes dedicadas 

inteiramente a instituições públicas, pelo contrário, funcionam pequenas empresas como 

salões de beleza, o que é muito comum e acontece com diversas secretarias e fundações 

do município, como por exemplo, a Secretaria de Esportes e Fundação de Turismo. Para 

que se entre é necessário tocar a campainha e se identificar para que um dos 

conselheiros abra o portão localizado no meio da escada de acesso.  

                                                           
3
  Todos os nomes são fictícios.  
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 Podemos dizer que a estrutura do COMEN não foi planejada para ser um 

conselho municipal, mas sim um apartamento residencial. Possui banheiro, cozinha e o 

“quarto”, principal cômodo, que foi transformado em secretaria e sala de reuniões.  Na 

sala principal estão localizadas todas as ferramentas eletrônicas como computador e 

telefone.  

 Uma grande mesa está ao centro da sala de reuniões com diversas cadeiras em 

volta. Na maioria das vezes é possível sentar se chegar pontual para o inicio da reunião, 

muitas vezes não, o que de fato não impede as pessoas de se acomodarem a 

participarem da reunião. Alguns conselheiros se destacam mais que outros, tanto pela 

experiência com representação em movimentos sociais, quanto na defesa de interesses 

das instituições de quais fazem parte.  

   Entre os conselheiros se encontram funcionários da Santa Casa de Saúde, do 

Centro de Atenção Psicossocial, do Consultório de Rua, representantes da área de 

Educação, da Polícia Militar, das Associações de Moradores e até mesmo da Eletrobrás 

e da Ordem de Advogados do Brasil (OAB). São três coordenações: de prevenção, de 

tratamento e de fiscalização e repressão, não funcionando em uma estrutura 

presidencial, optando por diluir o poder e reduzir a concentração de tarefas.    

Segundo Policarpo (2016), a mobilização e o engajamento político vêm 

perdendo força com o tempo e com as transformações políticas locais, como é o 

exemplo da coordenação de fiscalização e repressão que era ocupada por um 

representante da OAB, que devido a sua ausência frequente fez o conselho ir perdendo 

gradualmente a capacidade de fiscalização das políticas públicas sobre drogas do 

município.  

Como podemos ver a proibição às drogas além de representar a repressão legal, 

significa também à abertura de instituições e órgãos públicos destinados ao tratamento e 

pesquisas científicas, assim como a criação de mecanismos de participação social e 

fiscalização de políticas (Policarpo, 2007).  

 

 

2.2. Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras drogas – Caps/ad  

 

O COMEN teve um papel fundamental para as conexões com as instituições 

especializadas com o tratamento de usuários de drogas. Mesmo com a falta de quórum e 

também com o não comparecimento frequente de representantes de diversas 
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instituições, nas reuniões que frequentei durante o tempo da pesquisa, muitos 

conselheiros compareciam em todas as reuniões, inclusive representantes dos diversos 

Caps. Assim pude estabelecer contato e observar diversas pontuações e demandas 

estabelecidas pelos conselheiros que são funcionários do Caps.  

A partir de 2001, o movimento da reforma psiquiátrica incluiu através da Lei 

Federal nº 10.216, os usuários de drogas como responsabilidade da saúde pública, mais 

especificadamente no campo da saúde mental.  O Centro de Atenção Psicossocial 

Álcool e outras Drogas (Caps/ad) faz parte da rede de serviços extra-hospitalares que 

tem o objetivo de proteger os direitos à saúde dos usuários de álcool e outras drogas. 

Portanto, com a vigência da Lei Federal nº 10.216, a saúde pública passou a oferecer 

serviços e tratamento que visam à reinserção social para portadores de transtorno mental 

e usuários de álcool e outras drogas.  

Em seguida, retratarei um diálogo utilizando como referência o Antropólogo 

Frederico Policarpo, que realizou um trabalho de campo em um Caps/ad situado na zona 

norte da cidade do Rio de Janeiro e em seguida um breve relato sobre minha pesquisa 

em um Caps/ad no município de Angra dos Reis – RJ.  

 

2.2.1 Enxergando por outro ângulo 

 

Com o avanço da tecnologia novas drogas começam a aparecer no mercado. 

Com isso, não está distante pensar nas ações estatais para controlar a oferta, a demanda 

e também o acesso às drogas.  O controle estatal sobre as drogas é o pontapé inicial para 

o desenvolvimento de uma rede complexa de serviços não só baseados puramente na 

repressão, mas também na abertura de centros de tratamento, institutos de pesquisa 

científica, surgindo assim consequentemente novas especializações e profissões.  

(Policarpo, 2007)  

O Caps (Centro de Atenção Psicosocial) é um serviço público destinado aos 

usuários de drogas que tem seus serviços baseados em atendimentos ambulatoriais. Este 

programa surgiu em 2002 e faz parte de uma política denominada “Programa Nacional 

de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas” (Ministério da 

Saúde, 2002).  

Policarpo (2007), além de considerar os discursos e práticas oficiais das 

instituições sobre o consumo de drogas, desloca sua analise para o ponto de vista dos 

consumidores, ou seja, através da experiência.  O objetivo geral do autor é relativizar a 
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maneira como geralmente se pensa sobre as drogas, observando os dois discursos: o de 

quem fala sobre o consumo e o de quem consome.  

Segundo Policarpo (2007), o Caps/ad é um lugar que favorece o encontro desses 

discursos e conhecimentos distintos sobre as drogas, pois é o momento em que o 

consumidor de drogas pode ter sido capturado pelo sistema de justiça criminal, através 

de abordagem policial e consequentemente será julgado nos tribunais, ou quando o 

usuário procura por livre e espontânea vontade um atendimento em uma clínica de 

saúde por conta do consumo que faz.  

 

2.2.2. Buscando o serviço  

 

Segundo Policarpo (2007), a grande parte dos pacientes do Caps/ad procura o 

serviço de saúde após já terem rompido relações em diversos ciclos sociais como, por 

exemplo, família, amigos e emprego. Muitos pacientes também moram na rua ou em 

pequenos intervalos de tempo em abrigos da prefeitura.  Em seu artigo “O local onde os 

múltiplos discursos sobre o consumo de drogas se encontram: fazendo pesquisa num 

Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras Drogas (Caps/ad) no Rio de 

Janeiro”, Policarpo (2007) descreve múltiplos relatos de usuários de drogas que se 

tornaram pacientes do serviço de saúde em um Caps/ad na zona norte da cidade do Rio 

de Janeiro. Relatos de overdose, contaminações com doenças e demissões em empregos 

são comuns entre os pacientes, o que é importante para compreender a relação do 

paciente com a droga.   

 Todos esses acontecimentos na vida dos pacientes do Caps/ad tem relação com o 

uso de drogas. Como foi dito, muitos acabam por se tornarem moradores de rua e 

dependerem de abrigos da prefeitura. A falta de renda dos pacientes muitas vezes não 

atende suas próprias necessidades básicas, sobre tudo o consumo de drogas, por isso 

buscam catar latinhas, esmolar e garimpar objetos no lixo. A exaustão desse meio de 

vida, segundo Policarpo (2007), principalmente acaba por levar os usuários a 

procurarem o serviço de saúde pela primeira vez. 

 

2.2.3. Espaços comuns 

 

 Policarpo (2007) buscou conviver com os pacientes além das terapias em grupo, 

mas também em lugares com um espaço de socialização maior, ou seja, lugares mais 
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informais, mas que estivessem dentro do Caps/ad. O pátio do Caps/ad, por exemplo, é 

um lugar segundo Policarpo (2007), mais informal, onde os pacientes podem conversar 

de assuntos aleatórios e esperarem por outras sessões de terapias. Um problema 

recorrente trabalhado por Policarpo (2007) em seu artigo é o consumo de drogas dentro 

da instituição. Não havia nenhuma restrição para os pacientes que chegavam alterados 

pelo consumo de drogas e isso era bastante comum, tanto que os profissionais 

começaram a reclamar e tomaram-se medidas contra o consumo dentro do Caps/ad.  

A entrada e saída de algumas pessoas para ir ao bar ou à boca-de-fumo 

comprometia a eficácia do tratamento oferecido pela instituição. A partir de técnicas 

desenvolvidas pelos próprios pacientes, eles burlavam os mecanismos de vigia e 

realizavam vaquinhas, onde um dos pacientes se disponibilizava a ir comprar as drogas.  

Policarpo (2007) descreve que a principal medida tomada foi à proibição do 

paciente que saísse voltasse no mesmo dia, o que também sempre originava conflitos 

entre a equipe, pois, segundo Policarpo (2007), a regra não foi imposta de maneira 

absoluta e indiscriminadamente como foi pensada em sua forma original, ao seguirem 

as orientações iniciais os vigias e serventes rapidamente perceberam que o que era dito 

não condizia com o que era feito na prática.  

Portando, a partir disso, Policarpo (2007) constatou certa tolerância por parte do 

vigia, sendo assim, a questão não era driblar a vigilância, mas sim conseguir a própria 

tolerância para que o vigia não o entregasse para os terapeutas.  

 

2.2.4. Capturados pelo discurso  

 

 Outro ponto importante descrito por Policarpo (2007) em seu trabalho de campo 

em um Caps/ad no Rio de Janeiro foi um conjunto de categorias técnicas que eram 

passadas para os pacientes com o objetivo deles se apropriarem destas categorias e 

darem sentido as suas atitudes e experiências passadas a partir dessas categorias, 

refletindo que as mesmas causam implicações no presente. O tratamento busca uma 

maneira de se lidar com essas ações presentes, ou seja, recaídas, e o abandono do 

tratamento. 

Traçando um perfil dos usuários que teve contato e conversou no Caps/ad no Rio 

de Janeiro, Policarpo (2007) apresenta principalmente diferentes pacientes com o 

objetivo de retratar a multiplicidade dos discursos que estão em torno do consumo de 

drogas, considerando os discursos e práticas que compõe o discurso médico como 
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referenciais externos, que visam controlar e domesticar os pacientes, transformando os 

discursos dos consumidores em sintomas de doenças e distúrbios.  

 Além do lugar de escuta e do acolhimento descrito por Policarpo (2007) em um 

relato de uma entrevista com a diretora do Caps/ad, ele acrescenta que o Caps/ad é 

também um lugar de “interpretação”, ou seja, um lugar onde os discursos dos usuários 

são analisados e interpretados segundos saberes médicos
4
. Isso acontecia durante as 

reuniões semanais da equipe de profissionais, onde eram discutidas casos de rotina, 

desde demandas da secretaria de saúde até casos de pacientes que chamavam atenção 

com atitudes e comportamentos, que segundo Policarpo (2007), eram peças 

fundamentais para a construção de “projetos terapêuticos”.  

 Policarpo (2007) utiliza uma pesquisa sobre feitiçaria, feita por Favret-Saada, 

para demonstrar como os pacientes são “afetados” pelo discurso técnico do saber 

médico. Em seu trabalho de campo, a autora descreve que “ser afetado” na feitiçaria é o 

inicio da elaboração de um sentido para a sequência de desgraças na vida do “afetado”, 

pois se consideram dentro de um sistema discursivo de interpretação de fatos. Portanto, 

“dependência química, esquizofrenia, bipolaridade, depressão, compulsão, doença, 

ansiedade”, faz parte do dicionário teórico e discursivo que é compartilhado pelo saber 

médico para lidar com os problemas dos pacientes no Caps/ad.  

Ou seja, o que sugere Policarpo (2007), é que assim como Favret-Saada, na 

feitiçaria, o “afetado” passa a dar sentido aos problemas a partir desse discurso, no 

Caps/ad os pacientes reconhecem seus problemas a partir do discurso médico.  

Em sua pesquisa, Policarpo (2007) destaca as negociações informais entre 

pacientes, terapeutas e serventes da instituição, e aponta que essas negociações podem 

seguir caminhos diversos, como é o exemplo da participação do vigia nas discussões 

tanto com os consumidores de drogas no pátio quanto nas reuniões com os outros 

funcionários. O vigia e o servente, para Policarpo (2007), atuam diretamente no controle 

e na entrada do Caps/ad e estabelecem certa interlocução com os pacientes, o que 

atualiza cotidianamente o encontro dos múltiplos discursos e práticas que envolvem as 

drogas dentro do Caps/ad.  

 

 

                                                           
4
 Os “saberes médicos” engloba uma série de disciplinas como a psicologia, psiquiatria, enfermagem e 

medicina. O fator em comum de todas elas é que, no trato com consumidores de drogas, se baseiam em 
referenciais teóricos e metodológicos externos à experiência de consumo de drogas.   
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2.3. O Caps/ad em Angra dos Reis: um breve relato 

 

Compareci ao Centro de Atenção Psicossocial de álcool e outras drogas 

(Caps/ad), dia de normal funcionamento da instituição que fica localizada no bairro do 

Balneário, no município de Angra dos Reis. O horário de funcionamento do Caps/ad é 

de 08:00 as 16:00, com exceção das quartas-feiras onde o atendimento ao público vai 

até 12:00, pois os funcionários se reúnem semanalmente para discutir assuntos 

referentes aos usuários e a estrutura.   

Mesmo não sendo tão próximo ao centro da cidade, o acesso até o Caps/ad é 

relativamente fácil e fica bem localizado em um bairro de classe média alta. Achei 

facilmente o ponto de referência que foi me dado por uma colega do NuPoP que já 

havia comparecido no Caps/ad para fins acadêmicos. Porém, achar a instituição em si 

foi um pouco mais trabalhoso. A estrutura do Caps/ad de Angra dos Reis conta com 

salas grandes de ampla ventilação, um quintal com gramado, portão de livre entrada e 

saída de pessoas, muros e uma garagem, sendo assim, conclui que a estrutura foi 

projetada para ser uma casa.  

Busquei me localizar melhor perguntando para moradores locais aonde era o 

Caps/ad e em duas tentativas não obtive sucesso. Persistindo nessa tentativa, perguntei 

ao segurança da empresa de eletricidade que serve o município, que foi o ponto de 

referência que foi me passado, e ele me explicou que era bem próximo e que seguindo a 

direção que ele me orientou eu veria um muro com um desenho sinalizando aonde era.  

Eu achei. Quando entrei avistei em uma mesa localizada na garagem, um 

segurança com o uniforme da prefeitura municipal e pedi-lhe informação. O segurança 

foi gentil e me direcionou diretamente para a sala da coordenadora. Quando entrei eu 

me apresentei como aluno de políticas públicas da Universidade Federal Fluminense e 

busquei informar a coordenadora sobre a minha pesquisa.  Previamente a coordenadora 

da instituição já sabia da minha possível visita, visto que já havia enviado e-mails 

fazendo contato com a instituição informando minhas reais finalidades, mas mesmo 

assim busquei reforçar o caráter científico.  

Como primeira visita eu busquei não me aprofundar em perguntas e deixei claro 

que estava fazendo aquela visita para me apresentar e para poder conhecer o local da 

instituição. Ressaltei que não tenho a intenção de expor a instituição e nem avalia-la, 

mas sim compreender o seu funcionamento. A coordenadora me explicou que para que 
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fosse feita uma pesquisa e para aceitarem minha presença não dependeria somente dela, 

mas sim dos pacientes e também de toda equipe.  

Nesse momento senti que minha entrada no Caps/ad não seria tão fácil quanto eu 

esperava. Compreendi esse primeiro contato como uma conversa relativamente 

informal. Mesmo não forçando perguntas, nossa conversa foi bem construtiva. Segundo 

ela, o maior índice de pacientes são usuários de álcool e cocaína. Perguntei com relação 

ao crack e ela me disse que era uma incidência muito baixa, praticamente insignificante, 

assim como o da maconha, que foi meu outro questionamento. De acordo com a 

coordenadora, os usuários não relatam problemas com a erva mesmo declarando-se 

usuários.  

Um ponto interessante foi que a localidade escolhida para o funcionamento da 

instituição, um ponto que não chama a atenção, é regulada pelo consenso não só da 

equipe, mas também dos usuários, que se sentem mais a vontade, seguros e menos 

reprimidos ao frequentar a instituição.  

Com relação à equipe a coordenadora explicou que são 19 pessoas ao todo, 

contando já com a equipe administrativa. Não houve nenhuma queixa da qualidade da 

equipe, mas sim do número reduzido de agentes, entre eles, agentes sociais. Os 

funcionários municipais estão passando por um momento turbulento onde parte se 

encontra em greve e todos se encontram sem receber o salário.  

A coordenadora da instituição me explicou brevemente a função do Caps/ad na 

vida dos usuários, que além de um tratamento traçado de acordo com o perfil do 

usuário, há a tentativa de reconciliação familiar, deixando claro que a intenção não é 

criminalizar o usuário, mas sim orienta-lo e o reinserir socialmente.  

Um problema relatado pela coordenadora foi o grande índice de “usuários 

compulsórios”, que são muitas vezes pessoas que cometem pequenos delitos como 

furto, por exemplo, e justificam esse ato se declarando usuários de drogas, com 

finalidade de não sofrerem punições severas. Esses indivíduos não estão dispostos a 

frequentar e aceitar o tratamento que lhes é proposto.  

Para que eu pudesse frequentar e dar prosseguimento na minha pesquisa a 

coordenadora do Caps/ad pediu uma carta de responsabilização institucional da 

Universidade que consegui rapidamente, porém minha real intenção de pesquisa no 

Caps/ad não pode ser concluído devido a desmotivação provocada pela não resposta da 

coordenação do Caps/ad aos meus e-mails, ao momento turbulento vivido pela 
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administração pública municipal e ao curto espaço de tempo para o encerramento do 

ano letivo.  

Como minha proposta inicial não dependia de entrevistas previamente 

estruturadas, mas sim de um convívio rotineiro com funcionários e pacientes dentro da 

instituição e isso não foi possível, busquei neste breve relato trazer alguns pontos 

fundamentais para compreender o funcionamento do Caps/ad a partir da visão de quem 

trabalha na instituição e tem a tarefa de coordenar a equipe de funcionários, ou seja, 

compreende os pacientes a partir de saberes médicos que formula e implementa 

políticas públicas sobre drogas no município.  

 

 

3.  Consumo de maconha: etnografia nas “rodas de fumo” com usuários de Angra 

dos Reis 

 

Após uma análise documental e uma contextualização histórica das políticas 

públicas sobre drogas e a redução de danos em um contexto nacional, este trabalho 

adota uma perspectiva multidisciplinar para além dos discursos oficiais que regem as 

leis e instituições, trazendo uma visão aprofundada a fim de instigar reflexões sobre 

grupos específicos consumidores de drogas.  

Para isso, utilizo os autores MacRae e Simões (2000) como parte principal e 

fundamental desta pesquisa, trazendo em seguida, um contexto histórico e sociológico 

de proibição da canabis no Brasil, as técnicas utilizadas na pesquisa, perfil dos 

interlocutores e reflexões a partir das observações coletadas.  

Venho nesses últimos seis meses construindo um projeto de pesquisa que tem a 

finalidade de abordar grupos específicos que consomem substâncias ilícitas, em 

destaque os usuários de maconha. As “rodas de fumo” acontecem com alta frequência 

entre os interlocutores, portanto, convivi e participei das “rodas de fumo” durante esse 

tempo e busco através do diálogo com os autores apresentados acima, poder contribuir 

para a aproximação das políticas públicas com usuários de drogas.  
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3.1. Das tribos indígenas e Quilombos ao Senado brasileiro: um histórico de 

proibição 

 

 

A Canabis sativa, mais conhecida como maconha
5
, é a substância psicoativa 

ilegal de maior consumo no Brasil, os autores MacRae e Simões (2000), utilizam 

levantamentos parciais que indicam que essa prática é difundida principalmente entre os 

jovens. As campanhas preventivas e as ações repressivas não possuem a credibilidade 

que necessitam para efetivarem seus objetivos, portanto, a roupagem trazida por essas 

políticas públicas tem como objetivo manter o usuário potencial relativamente longe do 

perigo e eliminar a oferta da maconha, assim como de outras drogas, visando o controle 

do “problema da toxicomania”. 

Para a discussão desse problema, MacRae e Simões (2000) analisam os sentidos 

atribuídos a estados alterados de consciência em nossa cultura, e explicam que as 

pessoas tem participação ativa na busca destas substâncias, onde a motivação que 

desperta esse desejo parte dos efeitos psicoativos por elas produzidos. Experiências de 

transe e misticidade são muito valorizadas em religiões e rituais, onde o catolicismo e 

espiritismo se incluem. A partir desta perspectiva os autores explicam sobre a “fuga da 

realidade” onde até mesmo os rodopios de uma criança para ficar tonta buscam alterar o 

estado mental.  

A maconha é uma planta e seus efeitos são orgânicos e de baixa periculosidade, 

portanto, os riscos de overdose e a síndrome de abstinência são descartados da lista de 

preocupações. A erva não altera a capacidade relacional de seu usuário e é considerada 

no ponto de vista farmacológico uma substância sui generis. Isso quer dizer que ela não 

é estimulante, depressor e alucinógeno.  

 Desde a colonização, o hábito de se fumar canabis foi disseminado no norte e no 

nordeste do país, principalmente entre populações negras e indígenas, mas também por 

habitantes de zonas rurais e segmentos urbanos marginalizados. Este hábito foi 

introduzido no Brasil pelos escravos africanos e foi considerado por muitos como uma 

“vingança contra o desenvolvimento do homem branco”. Considerando a progressão 

desse discurso, poucos sabem que a canabis era utilizada por esses povos como uma 

                                                           
5
 Utilizo denominações diferentes para tratar a planta Canabis Sativa que no Brasil seu consumo e 

comércio são proíbidos pela legislação Federal. “maconha”, “Canabis” e “erva”, são dentre muitas 
apenas algumas denominações.  
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erva medicinal, ou seja, algo vindo da natureza e que se enquadrava nos conhecimentos 

empíricos e saberes locais de tribos e quilombos.  

A maconha era usada por diferentes povos a partir de um sentido divino muito 

antes de Cristo (a.C). No Brasil o uso religioso da erva é considerado raro, porém não 

inexistente. Adeptos do Santo Daime denominam a erva de “Santa Maria”, que faz parte 

do culto da ayahuasca. As autoridades do Brasil não reconheceram o uso religioso da 

erva nesse culto e mesmo após um acordo formal de que a erva não faria mais parte do 

ritual, ela continua sendo sagrada para os seguidores do Santo Daime. Há também o uso 

da “ganja” pelos “Rastafaris” jamaicanos que desde a década de 40 utilizam a maconha 

como auxiliar de meditação.  

 A maconha era usada como estimulante físico para trabalhos e pescarias, e como 

“agente socializador” das rodas que se reuniam nos fins de tarde para fuma-la. MacRae 

e Simões (2000) utilizam Gilberto Freyre para demonstrar como a maconha foi um 

símbolo de resistência contra a “desafricanização”.  

 O uso da maconha só se tornou um problema de saúde pública a partir do séc. 

XX, por ser um ato praticado por camadas populares em centros urbanos, onde segundo 

Henman (1982), as autoridades médicas e policiais notaram seu uso fora dos padrões 

tradicionais das rodas nordestinas. Parte dai, então a associação aos menos favorecidos 

socialmente, brasileiros negros taxados de marginais. A acumulação de discursos 

negativos contra a erva se acumulou ao longo do tempo, e o “vício trazido pelo negro” 

foi associado a problemas catastróficos.  

 Em 1930, segundo Becker (1976), os Estados Unidos intensificaram a campanha 

que tinha como objetivo erradicar a maconha, justamente pelas pesquisas 

farmacológicas considerarem o consumo da erva como “consumo compulsivo”. E a 

partir disso, em 1932, a punição passou a atingir o usuário de “substâncias 

toxicoentorpecentes”. 

A “medicalização da sociedade” corresponde ao processo da imposição de 

normas que com a justificativa de proteger a saúde pública, exercem um controle sobre 

a população como um todo. As relações entre a medicina e a política se aproximaram no 

ano de 1934 foi incluída a maconha na relação de substâncias entorpecentes e proibidas.  

Os Estados Unidos, como potência mundial já nessa época, para se reafirmar 

diante dos outros países como soberano e também com a finalidade de oprimir sistemas 

culturais alheios, juntamente com o Brasil, declararam internacionalmente a guerra às 

drogas, favorecendo assim a indústria farmacêutica que lucra com a substituição do uso 
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de psicoativos ilegais por remédios que elas mesmas produzem e que por sua vez são 

mais caros e mais danosos a saúde. (MacRae e Simões, 2000)  

Os médicos, mesmo já conhecendo o uso da canabis não davam relativa atenção 

a tal, justamente por ser associado aos segmentos negros e indígenas do país. Em 1936 

foi criada a Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes (CNFE), cuja 

finalidade era extinguir as plantações de canabis. 

 Os encontros e congressos que visavam discutir o tema “maconha” tinham como 

pauta principal o combate a erva e a revisão da legislação. A mídia foi um veículo de 

informação importante para a repressão psicológica, associando uso da maconha como 

“desvio de caráter”, sendo assim, o usuário passou de “vítima do vício” para 

“desordeiro” (MacRae e Simões, 2000). Nos estudos apresentados pela mídia a 

maconha era apontada como causadora da agressividade, violência, delírio, loucura, 

taras degenerativas, entre outros.  

 A partir da década de 60, com a implantação do regime militar no país, a 

maconha passou a ser símbolo de um modo alternativo de vida, que pregava e militava 

pela liberdade de expressão e direitos iguais. Assim então, atingiu também as camadas 

médias urbanas de grupos de jovens. Isso levou as autoridades da época a reconhecerem 

a o uso da erva como ato de rebeldia e de contestação ao regime vigente, sendo 

englobada então nas “leis antitóxicos”.  

 Para contrapor as imposições e repressões das “leis antitóxicos” era necessário 

um laudo médico que certificava que o usuário era dependente da substância, 

justamente pelo fato da lei enquadrar usuários e traficantes da mesma maneira e por não 

se precisar de um exame toxicológico para a comprovação das acusações. MacRae e 

Simões (2000) utilizam Henman (1986), para expor o caso dos índios Tenetehara do 

Maranhão, onde o uso considerado tradicional passou a ser combatido pelas políticas de 

repressão do Estado brasileiro.  

As políticas públicas com relação às drogas sofreram grande mudança após a 

ditadura militar, com maior defesa ao usuário, porém continuam não considerando o 

estado psíquico do usuário e o contexto sociocultural em que se dá o uso, não 

diferenciando nem mesmo as diversas substâncias psicoativas. As campanhas de 

prevenção e repressão a canabis, segundo os autores, perderam a credibilidade pelo fato 

de não exporem a real situação aos possíveis usuários, ou seja, não tem conhecimento 

efetivo do público para que é destinada. (MacRae e Simões, 2000)  
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 É possível perceber então, como o discurso intitulado “médico-policial”, 

apoiado pela mídia, construiu uma realidade e se impôs como verdade absoluta, e é 

justamente contra essa verdade que os usuários da canabis buscam desde a década de 

60, se organizarem e reivindicar seus direitos. O primeiro estudo antropológico no 

Brasil sobre o consumo de substâncias psicoativas, em especial a canabis, foi feito por 

Gilberto Velho em 1972, onde observou o movimento do surf e camadas médias 

urbanas consumidoras da maconha. Decorrendo seus estudos, Velho (1981) busca 

destacar o usuário da canabis das categorias nele impostas: “doente mental, 

improdutivo, drogado”.   

A partir destas perspectivas surge atualmente uma nova proposta de política 

pública que contempla as áreas da saúde e da segurança pública, tendo como exemplo a 

frenagem da disseminação do vírus HIV com a utilização de camisinhas e troca de 

seringas. As políticas de redução de danos, segundo (O’hare, 1994), aceitam a realidade 

do usuário e tentam minimizar os danos provocados, ou seja, reconhece que as pessoas 

continuarão a utilizar a substância. 

 

 

3.2. Técnicas de pesquisa e Perspectiva de observação 

   

Norman Zinberg, utilizado por MacRae e Simões (2000), considera três 

diferentes fatores para que se possa distinguir o termo “droga”, que é empregado diante 

dos discursos “oficiais” como algo genérico entre todas as substâncias psicoativas. Os 

três fatores são noções socioculturais que partem do contexto empírico dos próprios 

usuários, são eles: A droga em si, ou seja, a ação farmacológica da substância. A noção 

de set, isto é, o estado do indivíduo no momento, considerando sua personalidade e 

condições físicas e psicológicas. E por fim a noção de setting, que se baseia no cenário 

ou no ambiente social, considerando o lugar, as companhias, a percepção social e os 

significados culturais atribuídos ao uso. (Zinberg, 1982; Becker, 1976)  

“Rodas de fumo” (MacRae e Simões, 2000), consiste em um estudo 

antropológico que visa justamente abordar as discussões sobre o setting, ou seja, busca 

compreender a partir de usuários regulares de maconha, como os fatores socioculturais 

influenciam o padrão de uso e os significados atribuídos ao consumo. Os fatores 

socioculturais possibilitam até mesmo o controle sobre o uso da substância.  
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Howard Becker uns dos pioneiros no estudo da maconha, parte do princípio de 

noções desviantes, porém, não se devem considerar segundo ele, as “motivações 

desviantes” que levam ao uso, mas sim como essas motivações se desenvolvem ao 

curso da experiência considerada desviante. Portanto, deve-se considerar segundo 

Becker (1966), o contato com outros usuários e de como eles são importantes para a 

aprendizagem da identificação dos efeitos, da forma “correta” de se inalar, sua 

apreciação, de como o usuário lhe da com as forças repressivas e de como adquire a 

erva a partir de técnicas. 

As etapas acima correspondem para Becker (1966), um processo de iniciação e 

desenvolvimento para o uso da canabis, segundo ele, ao completar esse processo, o 

indivíduo está preparado para consumir a erva por prazer. O usuário de drogas é 

encarado na sociedade como um indivíduo que não segue as normas impostas pelo 

grupo. Podemos associar que essa ação contra o grupo dos usuários de drogas os torna 

‘outsiders’, uma teorização de Howard Becker (1963) que aponta para indivíduos 

desviantes. Essa teoria parte do conceito de regras formais e informais, que moldam um 

comportamento ideal para a sociedade: 

 

“Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos momentos e em 

algumas circunstâncias, impô-las. Regras sociais definem situações e tipos 

de comportamento a elas apropriados, especificando algumas ações como 

“certas” e proibindo outras como “erradas”. Quando uma regra é imposta, a 

pessoa que presumivelmente a infringiu pode ser vista como um tipo 

especial, alguém de quem não se espera viver de acordo com as regras 

estipuladas pelo grupo. Essa pessoa é encarada como um outsider.” 

(BECKER, 1963, p.15)  

 

 MacRae e Simões (2000) utilizam também como principal fonte teórica para 

compor o trabalho “Rodas de Fumo”, o autor Norman Zinberg. Segundo Zinberg 

(1982), o uso padrão e frequente da maconha parte de controles sociais informais 

juntamente com técnicas de consumo, ou seja, parte do contexto sociocultural, 

denominado pelo autor de social setting, que influencia o possível usuário a seguir as 

respectivas etapas. Sendo assim, MacRae e Simões (2000) afirmam que as experiências 

com as “drogas” e as ações em torno delas, produz um saber específico utilizado por 
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seus consumidores, o que gera consequentemente a circulação de saberes e 

conhecimentos de como usar corretamente as substâncias.  

Ainda na discussão teórica MacRae e Simões (2000) utilizam a autora Martine 

Xiberras para enfatizar a importância de se considerar os diferentes padrões de uso, 

classificando as práticas como “pesadas” e “leves”. As práticas pesadas, segundo 

Xiberras (1989), partem de um uso desenfreado e que levam a submissão total do 

usuário com relação à substância, conduzindo a prática solitária. Já as práticas leves os 

usuários buscam estar sob controle de “si mesmo”, constatando então que essas práticas 

não afetam as condições relacionais do consumidor, levando a um consumo na maioria 

das vezes, coletivo. 

O trabalho dos autores MacRae e Simões (2000) contrapõe os primeiros estudos 

com psicoativos e seus usuários, quebrando o paradigma de que a maconha é o primeiro 

passo para a degradação física e mental do “mundo das drogas”. Para isso, os autores 

abordam em específico o uso social da maconha entre camadas médias urbanas, onde os 

indivíduos são trabalhadores formalmente integrados à sociedade, ou seja, estão 

mentalmente e fisicamente sãos. Assim como os indivíduos entrevistados por MacRae e 

Simões (2000), meus interlocutores fazem parte das camadas médias urbanas e são 

pessoas formalmente integradas à sociedade.  

Como parte principal do trabalho, venho neste último capítulo, descrever uma 

etnografia sobre “rodas de fumo” com usuários de maconha em Angra dos Reis, 

especificamente com alunos de uma universidade pública.  

 

Não se pretenderá aqui desenhar um perfil quantitativo do usuário de 

maconha, mas sim, inspirando nos métodos de observação participante 

desenvolvidos pela antropologia, realizar uma descrição de como 

consumidores regulares de maconha vivenciam sua relação com a substância, 

procurando assim iluminar os significados culturais associados a este tipo de 

comportamento. Procuramos retratar do que poderia ser chamado “subcultura 

da maconha” entre adultos com boa integração social. Desejamos com isso 

contribuir com um modo alternativo de encarar a questão do crescente 

consumo da substância. Objetivamente, procurou-se entender de que maneira 

se desenvolvem entre usuários habituais os padrões de consumo – frequente e 

controlado da maconha, e qual o papel desempenhado pelos vários agentes de 

controle social. (MacRae e Simões, 2000, P. 37)  

 

Para não interferir na vida pessoal e preservar a privacidade de cada um dos 

meus interlocutores alterei todos os nomes. Meus interlocutores estão em diferentes 

etapas de suas graduações e frequentam diferentes cursos, sendo que todos residem em 
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Angra dos Reis, porém nenhum é natural de lá.  Todos consomem regularmente a 

maconha e estão inseridos socialmente.  

A maioria das pessoas com quem convivi dedicam-se inteiramente a 

universidade, e outros trabalham no comércio e estudam no período da noite. Optei por 

consumidores de maconha pela grande disseminação do consumo da erva com alunos da 

universidade e também por dois aspectos que são fundamentais segundo Filho (1999): a 

necessidade de amplos estudos epistemológicos em populações específicas e a carência 

de estudos etnográficos que aproximem da realidade de grupos onde prevalece a 

subcultura do consumo de substâncias psicoativas.  

A partir de depoimentos e observações busco compreender a realidade dos 

usuários de maconha que não carregam de certa forma a “culpa” consigo mesmo pela 

infração penal. Dialogando com os autores MacRae e Simões (2000), busco refletir a 

partir da maconha e da lei, possíveis ações de prevenção, abordando as circunstâncias 

de iniciação ao uso; o controle social tanto formal quanto informal; seus rituais e 

sanções, com a finalidade de repensar os programas de informação e prevenção do uso 

de drogas, trazendo para a ciência, vivências e pontos de vista dos próprios usuários, 

objetivando a redução de danos.   

A pesquisa foi realizada no local aonde resido e foi feita com o intuito de atingir 

redes de usuários locais, e apesar das dificuldades apresentas pelos métodos de 

entrevistas para o levantamento de dados, juntamente com o estigma social carregado 

por essa prática, considero positivo os resultados obtidos. Isso se deu graças à 

confiabilidade construída com os interlocutores. Lembrando que não expressam 

nenhuma representatividade estatística, justamente pelo número reduzido de entrevistas, 

que visam um estudo de profundidade. 

 

 

3.3. Traçando o perfil dos usuários  

 

O processo de obtenção de dados foi facilitado devido a já frequentar o local e já 

possuir uma ampla rede de contatos. Por hora, iremos analisar o perfil biográfico dos 

estudantes da universidade pública, que como foi dito, frequentam diferentes cursos, 

sendo eles: Geografia, Pedagogia e Políticas Públicas.  

Lazo – Políticas Públicas, 23 anos, solteiro. Nascido em João Monlevade – MG, 

se mudou para Angra dos Reis em 2012, se declara ter um interesse por política 
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organizada. Teve um contato ligeiro com o candomblé e sua droga preferida é a 

maconha, na qual usou regularmente durante os últimos 6 anos. Também é usuário de 

tabaco e álcool, e já fez uso de outras substâncias psicoativas como a cocaína e ácido, 

porém o que o conquistou foi o “barato” da maconha.  

Bola – Geografia, 25 anos, solteiro. Nascido no interior do estado de São Paulo, 

mudou-se para Angra dos Reis em 2014. Já participou de movimentos e grupos de 

dança de rua. No passado se envolveu com movimentos de pichação e trabalhou em um 

projeto educacional com menores infratores, ensinando break. Consome a erva há 10 

anos, pois ela o ajuda com problemas de ansiedade e hiperatividade. Já se aproximou do 

movimento religioso Rastafari e sua droga favorita é a maconha, porém também 

consome álcool com frequência.  

Cabelin – Políticas Públicas, 22 anos, solteiro. Oriundo da baixada fluminense, 

região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Quando adolescente jogava futebol 

profissionalmente. Mudou-se para Angra em 2014 e passou a consumir maconha 

quando entrou na universidade. Mesmo tendo contato direto com a substância na 

universidade ele não passou a fazer uso rotineiro da mesma, mesmo assim já passou por 

procedimentos de enquadramento policial. Sua droga preferida é o álcool.   

Pita – Pedagogia, 24 anos, solteira. Nascida no interior do estado do Rio de 

Janeiro e se mudou para Angra dos Reis em 2016. Esta relacionada com movimentos 

culturais de crenças a astrologia e é artesã. Consome a erva a 8 anos e sua droga 

preferida é a maconha, mas também consome tabaco a álcool, e já fez uso de outras 

substâncias psicoativas como ácido e cogumelo.  Possui um diferencial de não recorrer 

ao comércio local, pois planta em sua cidade natal.  

Menor – Políticas Públicas, 20 anos, solteiro. Nascido na baixada fluminense, se 

mudou para Angra dos Reis em 2015. Teve contato com outras rodas de fumo ao 

estudar em outra universidade frequentando um curso técnico. Consome a erva a 4 anos 

fazendo uso constante e rotineiro da mesma, também consome álcool e lança perfume 

com regularidade. Além das atividades acadêmicas possuí um trabalho formal no centro 

da cidade. Sua droga preferida é a maconha. 
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3.4. Caracterização do Grupo
6
 

  

Caracterizo como uso regular o número de cigarros por semana que os usuários 

consomem, possuindo um amplo leque de 5 cigarros por semana – apenas um caso - até 

mesmo o consumo diário e rotineiro de vários cigarros. O tempo de uso da erva entre os 

entrevistados varia de 4 anos a 10 anos e por totalidade a maconha não foi a primeira 

substância psicoativa utilizada pelos interlocutores. A maioria dos usuários considera a 

maconha sua droga predileta. Alguns deles já fizeram uso de outras substâncias 

psicoativas como cocaína, lança perfume e ácido, considerando em geral a maconha 

como a substância com que se identificam mais.  

Adiante, nas próximas seções, farei observações acerca da realidade dos usuários 

e de seu cotidiano, destacando alguns fatores fundamentais para a construção da relação 

do usuário com substância, seu contexto social e relações.   

 

 

3.5. Iniciação ao uso: aprendendo com os mais velhos 

 

“Desde pequeno eu sempre ouvia a minha vó dizendo que as 

pessoas estavam “emaconhada”, achava estranho, mas não 

parecia ser uma coisa ruim já que meus amigos da escola, e 

depois eu descobri que os meus irmãos mais velhos também 

fumavam. O primeiro dia que dei um “tapa” foi quando meu 

irmão chegou no quarto em que eu estava, “bolou” um 

“baseado”, deu uns “pega”, apagou o cigarro e saiu para se 

encontrar com sua namorada. Na época eu era adolescente e 

estava querendo experimentar coisas novas, acendi o 

“baseado”, dei dois pegas e “derreti” na cama.” (Lazo, MG) 

 

Segundo Heanman (1982), todos antes de iniciar o processo de consumo já 

possuem uma ideia (“consenso imaginário”) em torno da maconha, essa ideia é fruto do 

discurso “médico-legal” que classifica a canabis como “droga”, onde são enfocadas 

como fonte de informação social suas características danosas à saúde e de dependência.  

Podemos observar que como o interlocutor veio do interior, a percepção de seu 

ciclo de sociabilização primária parte de uma ideia conturbada relacionada à canabis. 

                                                           
6
 Os fatores de análise da presente observação que caracterizam o grupo, consiste na identificação de 

aspectos como a definição da faixa etária, o interesse para ter a droga disponível, o local onde moram, 
suas relações com outras substâncias psicoativas e como calculam o próprio consumo.  



40 
  

Durante as conversas Lazo ainda chegou a apontar que a categoria usada por sua vó era 

usada apontar pessoas sobre o efeito de qualquer tipo substância.  

A maioria dos entrevistados relata que suas primeiras experiências ocorreram na 

presença de amigos e pessoas que já mantinham esse hábito, Becker, (1966) apud. 

MacRae e Simões (2000) destacam então a importância de usuários experientes no 

processo de iniciação como uma espécie de orientador, ensinando técnicas e expandido 

o ciclo de relação dos novatos.  

“- Ai lazo, sai com uma “mina” esse final de semana e ela “queimava”, a gente foi até 

fazer o “corre” e até aí tudo bem, mas nem eu nem ela sabíamos “bolar”
7
, tivemos que 

esvaziar um cigarro para encher de maconha. Você bem que podia me ensinar né?” 

(Cabelin, RJ)  

De acordo com MacRae e Simões (2000) o sentimento de desejo de pertencer ao 

grupo é uma motivação a partir de um desafio que representa uma nova fase na vida do 

possível usuário, sendo assim, as etapas trabalhadas por Becker (1966) representam um 

rito de passagem O grupo atua como formador de atitudes e valores pessoais, o que 

distancia a família como único formador, fazendo com que ela se sinta descartada e 

culpabilizando o usuário o punindo como o centro de todos os problemas familiares. 

“Quando minha mãe descobriu ela chorou muito. Hoje ela se acostumou, de certa 

forma ela já consegue entender que fumo, mas não aceita que fume perto dela.” (Bola, 

SP).  

A partir do momento em que as relações sociais são expandidas o grupo 

funciona como um pilar para sustentação de iniciação ao uso e também como suporte 

para preparar a futura experiência. É muito comum entre as pessoas que vão 

experimentar possuírem um sentimento de temor aos efeitos da maconha, justamente 

pelo discurso médico-legal que classifica a erva como uma “droga psicotrópica”, 

portanto abordam apenas os aspectos negativos e danosos a saúde.  

O primeiro processo de aprendizado corresponde ao exercício de tragar. A 

maioria dos interlocutores afirmaram que aprenderam a tragar observando os usuários 

mais experientes, e após adquirirem o hábito desenvolveram suas próprias técnicas para 

tal exercício. O exercício ainda é pior para os que não fumam tabaco. “- Óh, cê puxa a 

fumaça pra boca, respira ela pro pulmão e solta. Mas puxa pouco porque se não 

                                                           
7
  Bolar é o mesmo que enrolar o cigarro, o deixando pronto para o consumo.  
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engasga. Cê ainda num “fragô”
8
 direito como faz né Cabelin” diz Lazo ao explicar 

para Cabelin como se traga.  

O segundo processo permeia pela percepção dos efeitos da maconha no 

individuo, além dos fisicamente perceptíveis como “boca seca” e “fome”. O relato 

ilustra como a substância provoca fome e os usuários tendem a buscar auxilio com as 

pessoas que pertencem ao seu grupo. Esta etapa de percepção também faz parte do 

processo de percepção dos efeitos e aprendizagem.  

 

“Mano, você não sabe o que o Menor aprontou ontem. Era 3:00 

da manhã e eu estava dormindo, ele foi lá em casa pra vê se 

tinha alguma coisa pra “laricar”
9
. O “bicho” tava 

“chapado”
10

.” (Cabelin, RJ)  

 

Para se tornar um usuário regular de maconha, o indivíduo deve romper com os 

obstáculos colocados pelos mecanismos de controle que tem a finalidade de prevenir e 

condenar o uso da erva.  Para isso é necessário que o indivíduo que tenha acesso a erva, 

preserve de certa forma sua imagem com relação à prática de consumir maconha e 

justifique para si mesmo a finalidade e a validade desse ato. Os mecanismos de controle, 

não só estatais, mas também familiares acabam por gerar um sigilo no 

compartilhamento da experiência ilícita de consumir a erva, formando assim, 

consequentemente, laços de amizade e uma comunhão de valores entre usuários. 

(MacRae e Simões, 2000)  

A “roda de fumo” é caracterizada justamente pela tentativa de sigilo na prática 

de fumar maconha. Para que essa tentativa se justifique os usuários ficam todos juntos e 

o “baseado” passa de mão em mão. Essa prática, segundo as pesquisas de MacRae e 

Simões (2000), serve como um seletor da rede de contatos que se baseia na confiança, 

ou seja, aproxima algumas pessoas enquanto afasta outras. A partir do momento que o 

indivíduo consolida uma auto-imagem positiva enquanto usuário, ou seja, ao contrário 

dos estereótipos negativos como “drogado” e “viciado”, a maconha passa a ter um 

sentido prazeroso e pacífico.  

                                                           
8
 “Fragô?” de acordo com Lazo significa “entendeu?”. Fazendo referência ao ato de flagrar. 

9
 Ato ou vontade de comer após ter consumido canabis.  

10
 Expressão usada para apontar um usuário sob efeitos de entorpecentes. 
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Segundo os autores, atualmente com a difusão do conhecimento da subcultura da 

maconha entre as diversas classes sociais e pela juventude, até mesmo os não-usuários 

conhecem e normalmente aceitam a formação de “rodas de fumo” em festas e atividades 

de lazer, fazendo com que dificilmente alguém se torne um possível delator.  

As “rodas de fumo” servem como um rito de iniciação, ou seja, uma maneira de 

ajustar os indivíduos aos efeitos da fumaça e a percepção dos efeitos. De maneira 

progressiva, à medida que os usuários se familiarizam com cada aspecto do uso da 

canabis, as “rodas de fumo” acabam por perder o sentido para muitos usuários.  

Sendo assim, a erva passa a ser usada de forma mais pessoal e um tanto quanto 

rotineira, como por exemplo, para se assistir televisão ou se ouvir música. Com mais 

frequência a maconha é também mais usada solitariamente, isso faz com que se apure os 

sentidos de percepção quanto as reações do próprio organismo, bem como as ocasiões 

em que é possível fumar, em outras palavras, usuário busca estabelecer critérios e 

horários de uso. 

 

 

3.6. O uso da maconha e o cotidiano pessoal  

 

A partir do momento que o uso se torna mais solitário, é comum segundo 

MacRae e Simões (2000) relatos de uso exagerado, fazendo com que muitos usuários 

passem a conciliar e escolher momentos específicos e de lazer para se utilizar a 

maconha, com motivos de queda de rendimento profissional e falta de concentração. 

“Ai galera, eu só vou dar uns “pega”
11

 porque eu tenho que estudar.”(Cabelin, RJ). 

Lembrando que este trabalho não exclui os casos que certos usuários conseguem 

conciliar seus afazeres diários mesmo utilizando a maconha antes de qualquer situação.  

Em atividades rotineiras e cotidianas, os pesquisadores MacRae e Simões (2000) 

analisaram os efeitos do uso da canabis sobre atividades como trabalhar, dirigir, manter 

relações sexuais, criar e dormir, por exemplo. A partir do momento que o usuário cria 

certa familiaridade com a erva, o usuário aprende a controlar seus efeitos e também 

programar seu uso de maneira que não afete no rendimento de seus afazeres. Segundo 

as entrevistas realizadas por MacRae e Simões (2000), há certas atividades que são 

favorecidas pela canabis, como por exemplo, ouvir música, desenhar, dançar, sendo 

                                                           
11

 Dar “uns pega” também é uma referência que os interlocutores fazem sobre o ato de fumar.  
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descritas pelos entrevistados como forma de aprimoramento da sensibilidade e da 

percepção.  

O cheiro da maconha e os olhos vermelhos são para MacRae e Simões (2000) os 

dois fatores mais importantes com relação à dissimulação de indícios que podem revelar 

a prática ilícita. O cheiro segundo os autores podem ser mascarados com incensos e 

portas e janelas fechadas, assim como perfumes e balas e os olhos vermelhos com a 

utilização de colírio. “Cara, eu comprei pau santo e “queimo” toda vez que vou 

“pitar”
12

. É muito bom, além de tirar a marola purifica o ambiente.” (Pita, RJ) 

 Alguns interlocutores ainda relataram que conhecem usuários “viciados” em 

colírio e que é muito difícil a percepção dos indícios de se ter usado maconha por quem 

não é usuário.  

 

 

3.7. Adquirindo o produto 

 

 A construção da BR-101 (Rodovia Rio-santos) intensificou a separação social e 

aumentou a especulação imobiliária principalmente nas zonas perto do mar. Por Angra 

dos Reis ser um município no interior, as atividades de comércio de entorpecentes se 

concentram em algumas áreas, geralmente periféricas, de difícil acesso. “Favelas”, 

“morro” e “boca” são os termos usados pelos interlocutores para fazer referência aos 

lugares de compra, assim como o “corre” significa a atitude de ir comprar a substância.  

 Para assegurar a compra em um mercado de origem variável os usuários tendem 

a se organizar em pequenas “cooperativas de compra” totalmente informais, justamente 

devido à ilegalidade do mercado.  Essas pequenas “cooperativas” são definidas como 

“vaquinhas” pelos próprios usuários, e funcionam de maneira a ser mais vantajosa a 

compra em maior quantidade para posteriormente ocorrer uma subdivisão entre os 

participantes.  

Vale ressaltar que para além das “vaquinhas”, alguns interlocutores compram a 

substância de forma individual, isto está relacionado com a frequência do uso de cada 

um e também com o conhecimento de técnicas para se portar em um “boca de fumo”. 

“Mano, fui na “sapa 1”
13

 ontem e só tinha “dola
14

 de 10”. É foda! Não gosto disso: 

                                                           
12

 Pitar significa a ação de fumar.  
13

 Sapa 1 é um dos nomes dos morros frequentados pelos interlocutores. 
14

 “Dola” significa uma quantidade menor da maconha já embalada e pronta para comercialização.  
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gosto de comprar “galo”
15

 porque rende mais e evita ter que ficar fazendo corre toda 

hora”. (Lazo, MG) 

 Riscos são analisados principalmente de duas ameaças principais: a polícia e o 

crime. O “avião” que é o encarregado de ir buscar por determinações de coragem e 

contato, na primeira ameaça pode ser abordado pela polícia e sofrer com humilhações, 

violências, chantagens e até mesmo ser preso. Já na segunda ameaça, o avião está 

sujeito à exposição do crime, correndo o risco de ser enganado, assaltado ou então estar 

presente em conflitos do movimento do tráfico com rivais ou policiais.  

 A substância de modo geral é classificada pelos interlocutores como uma 

maconha de baixa qualidade, além de ser “prensada” como sugere Veríssimo (2013) na 

citação a seguir:  

 
A maconha prensada, de origem paraguaia, encontrada em grande escala nos 

mercados clandestinos estabelecidos na América do Sul, por sua vez, contém, 

além das flores (que, nesse caso, nem sempre são colhidas em sua plenitude 

de sabor e qualidades psicoativas), folhas, talos, e outras impurezas, 

formando uma matéria sólida e dura. Não raro, é armazenada por meses em 

condições que quase nunca são as melhores para a manutenção de suas 

qualidades. Isso permite a existência de agentes tóxicos no produto, como 

mofo, amônia, fungos, etc. O uso do termo “prensado”, para referir-se à 

mesma coisa (o derivado da maconha que abastece os mercados clandestinos 

na parte mais ao sul da America do Sul). (Veríssimo, 2013, P.12)  

 

 

Podemos compreender que a procedência da substância segue padrões ilegais. 

Vale ressaltar que esse afastamento que o Estado tem do comércio da substância 

compromete a saúde do usuário, uma vez que não existe nenhum critério de 

regulamentação e avaliação da substância. “Ai mano, fiz maior corre e o “boldo” não 

tava bom. Tava cheio de mofo, mas fazer o que, já tinha 
16

subido mesmo.” (Menor, RJ) 

  

 

3.8. Prevenção 

   

 MacRae e Simões (2000) tem-se uma grande sensação de que ambos as partes, 

tanto os usuários quanto aqueles que estão vinculados a campanhas de prevenção, 

desconhecem cada parte a respeito das práticas, atitudes e intenções da outra. De certa 

                                                           
15

 Corresponde a quantidade da droga prensada e já embalada de acordo com o preço, no caso, R$ 
50,00.  
16

 É a ação de subir as escadarias da comunidade para se comprar a maconha. 
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forma, é constante a ideia de que o consumo de psicoativos ilícitos é uma prática 

exclusiva dos jovens, colocando de lado e ignorando assim grande parte dos usuários 

que são adultos e socialmente integrados.  

Os interlocutores com que tive contato relataram que as campanhas de 

prevenção não são eficazes, justamente por não se distinguir as diferentes substâncias e 

não considerarem a questão da droga uma questão de saúde pública. De modo geral, as 

ações de prevenção não provocam no usuário uma questão de uso controlado da 

substância, pelo contrário, ela indica que o usuário deve cessar o uso da substância.  

 Mesmo muitas vezes com boas intenções, as opiniões que cercam a maconha 

provêm de pensamentos subjetivos vindos de religiosos, educadores, autoridades 

policiais, médicos e assistentes sociais. Segundo os autores o risco na subjetividade 

dessas informações está no resultado prático de uma palestra “incompetente”, por 

exemplo, alienando os que já têm experiência e aguçando a curiosidades dos 

inexperientes.  

 Os autores MacRae e Simões (2000) utilizam o autor e psicólogo da educação 

Paulo Ronca, para demonstrar como o uso da maconha é um fato consumado e 

irreversível na sociedade, sendo assim, as campanhas que visam prevenir, buscam 

proibir. Portanto Paulo Ronca sugere um programa educativo para se tratar da maconha, 

visando discutir com usuários como, onde, quando e quanto é possível usar a maconha.  

   

 

4. Considerações finais  

 

Este trabalho busca apresentar o meio sociocultural em que se dá o uso da maconha 

em camadas médias, especificamente com universitários no município de Angra dos 

Reis, como forma de me aprofundar na compreensão de diversos significados atribuídos 

ao uso e as experiências com psicoativos ilegais.  

Os critérios para seleção e delimitação do conjunto de usuários de maconha 

como “socialmente integrados” foram de certa forma bastante amplos, deixando assim 

espaços para certas críticas. Considerei como indicador de integração o fato dos 

indivíduos exercerem uma atividade constante dentro da universidade, sendo 

considerados alunos ativos e que dedicam a maior parte do seu tempo para afazeres 

acadêmicos.  
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Apesar dos interlocutores se mostrarem frequentemente dispostos a 

experimentar outras substâncias psicoativas, eles tem para si, claramente a diferença 

entre elas, não só em termos farmacológicos, mas em termos individuais baseados na 

expectativa e de relações sociais. Portanto, os interlocutores elegeram uma substância 

que se ajuste melhor as vontades, disposições, interesses e necessidades, permanecendo 

com ela preferencialmente.  

Os interlocutores passaram a ter acesso a canabis a partir de uma simples 

extensão de redes sociais, onde são formadas por amigos, conhecidos e até mesmo 

parentes. Assim como o contato com as “rodas de fumo” os apresentou um novo sentido 

de percepção da vida e do mundo. Destacando que é através dessa rede de contatos que 

os interlocutores aprenderam a estratégias de compra e consumo adequados.  

Como foi dito, as técnicas de aquisição do produto são desenvolvidas a partir da 

rede de contatos, e é fundamental na formação de cooperativas informais baseadas na 

confiança mútua e baixa lucratividade, que garante uma segurança relativa dos seus 

participantes aos perigos do mundo do tráfico.  

As campanhas preventivas não possuem credibilidade suficiente para atingir o 

público alvo, utilizando da repressão e do discurso médico através de veículos de 

informação para erradicar a oferta e a demanda das drogas. Os interlocutores pensam 

em campanhas que veicule informações verídicas, pois todos são críticos com relação às 

campanhas que tiveram contato.  

Não busquei aqui fazer uma avaliação de impacto da política pública em 

questão, apenas busquei retratar o funcionamento e estrutura da mesma a partir do 

contexto municipal, refletindo assim sobre a percepção do Estado sobre a repressão ao 

comércio ilegal e o uso da canabis, e sobre a percepção do usuário e sua relação com a 

substância, analisando a partir do contexto social apresentado acima.   

A primeira constatação que surgiu do presente estudo é que os usuários de 

canabis em questão não utilizam as políticas públicas de drogas oferecidas no município 

através do Caps/ad e não participam das atividades propostas pelo Conselho Municipal 

de Entorpecentes. Tal constatação não foi de encontro com a hipótese inicial no sentido 

de que os usuários de canabis, sobre tudo os das camadas médias, não utilizam as 

políticas públicas destinadas aos usuários de drogas. De acordo com o relato da 

coordenadora do Caps/ad, a maioria dos usuários que buscam tratamento e que são 

encaminhados para a instituição são usuários de álcool e de cocaína. Na sua maioria são 

homens acima dos 30 anos.  
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Outra reflexão que o estudo me proporcionou diz respeito à importância da 

percepção do usuário para a formulação da política pública que lhes é destinada. A 

partir da convivência com os usuários é possível perceber regras e sansões informais 

que são de extrema importância para os usuários e que não são levadas em consideração 

na formulação e na implementação das políticas públicas.  

A perspectiva da redução de danos é um ponto fundamental na Política Nacional 

sobre Drogas, pois inovou ao propor uma relação com os usuários orientada para uma 

ação mais humanizada, considerando que o usuário seja parte fundamental para 

construção de políticas públicas. Infelizmente as políticas públicas sobre drogas ainda 

permanecem inseridas e motivadas pela “guerra às drogas”, priorizando a repressão ao 

uso e a erradicação da oferta das drogas, portanto, este trabalho é um convite para uma 

reflexão sobre a discussão das drogas no campo da saúde pública, assim como a 

Canabis Medicinal. 

A partir de trabalhos de campo realizados em Montevidéo, capital do Uruguai e 

em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, pude compreender um pouco mais sobre 

as potencialidades da canabis na questão medicinal, sendo reivindicada por grupos 

organizados de mães que tem filhos com epilepsia. A organização de movimentos 

sociais em torno da canabis é regularizado no Brasil, porém, apenas remédios extraídos 

a base de CBD
17

 são permitidos para importação, já que não é permitido plantar e 

produzir no Brasil.  

As mães enfrentam dificuldades com o “uso compassivo”
18

, com a dificuldade 

para obtenção de receita médica, com o lobby farmacêutico e com tramites burocráticos 

para retirada do medicamento na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).  

Este trabalho visa colaborar, portanto para a aproximação das políticas públicas 

com o usuário de drogas, levando em conta o exercício de identificação de usuários, 

destacando suas práticas, técnicas e relação com a substância e o ambiente em que vive. 

Visando também colaborar para que os próprios usuários façam uso consciente da 

substância.  

A partir da constatação de que os usuários de camada média fazem uso 

controlado da substância e conseguem permanecer inseridos socialmente, é necessário 

                                                           
17

 É um dos princípios ativos da planta Canabis Sativa, porém, diferente do THC (TetraHidroCanabinol), 
não possuí efeitos psicoativos, sendo utilizados para relaxamento, controle de convulsões e alivio de 
dores crônicas.  
18

 O remédio a base de CBD só pode ser utilizado para tratamento após ser realizado todos os tipos de 
tratamento convencional.  
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que se repense não apenas o desenho das políticas públicas de drogas e o alvo para que 

são destinadas, como também se pensar o papel da proibição, do comércio ilegal, e do 

uso de substâncias sem controle de qualidade, tanto em nível municipal quanto em nível 

nacional.   

.  
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