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Resumo 

O consumo de drogas, enquanto dependência socialmente relevante, é um 

fenómeno social total, na medida em que a ‘droga’ abrange várias dimensões da 

realidade, é decorrente de um negócio lucrativo com negativas consequências para os 

toxicodependentes e possui uma grande variedade de significados, nomeadamente para 

quem as consome. O termo ‘droga’ remete para um elevado número de substâncias com 

distintos efeitos sobre as perceções, pensamentos ou emoções e com diferente 

capacidade para produzir dependência. A toxicodependência é vista como um problema 

social e um desvio comportamental que afecta há algumas décadas a sociedade 

portuguesa, em que sobressaem em particular adolescentes e jovens consumidores, os 

quais constituem o objeto central desta dissertação.   

Nesta tese, após uma introdução ao problema e suas diversas dimensões, é feita no 

capítulo 2 uma revisão do estado da arte no campo das ciências sociais e, em particular, 

um enquadramento teórico na sociologia. Para tal são expostos e confrontados os 

diversos olhares, interpretações e explicações do fenómeno da toxicodependência: a 

visão estruturo-funcionalista, as abordagens (neo)weberiana e interaccionista simbólica, 

a perspectiva (neo)marxista e, por fim, a busca de uma explicação de ordem pluricausal.  

Seguidamente no capítulo 3 é feita uma reflexão sobre modernidade e 

globalização, tendo todavia presente que o conhecimento das drogas, bem como a sua 

história, evoluiu em paralelo com a história da humanidade, já que desde sempre 

fizeram parte das relações sociais, de diversas culturas e até religiões. Neste capítulo 

focaliza-se contudo um breve olhar histórico à evolução da droga a nível mundial, 

europeu e nacional.  

No capítulo 4 é feita uma exposição sucinta das políticas públicas sobre o 

consumo da  droga a nível mundial e a nível nacional – as quais se pautaram entre a 

repressão e criminalização à regulamentação, descriminalização ou mesmo legalização, 

sendo analisado mais em detalhe o caso português. 

Com a presente dissertação pretende-se contribuir para a compreensão da 

alteração dos padrões de consumo de drogas que se registam na atualidade. Esta 

investigação versa sobre o início e trajectos dos consumos de drogas e representações 

sociais dos toxicodependentes, nomeadamente jovens, sobre as drogas. Considerando 

este objecto de pesquisa empírica, foi estabelecida e desenhada no início do capítulo 5 

uma estratégia de pesquisa, em que se apontaram os objectivos e delinearam os diversos 

métodos e técnicas utilizadas de ordem quantitativa (vg. inquérito) e qualitativa (vg. a 
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entrevista semiestruturada, a história de vida). Foram realizados 50 inquéritos a 

toxicodependentes, quer em contexto institucional da Cruz Vermelha e do Centro de 

Atendimento a Toxicodependentes (CAT), quer na rua, entre os quais alguns sem 

abrigo.  

Com este projecto de investigação foi possível obter um conhecimento mais 

apurado sobre o consumo de drogas em Braga, tendo sido possível descortinar as 

motivações que movem os consumidores e os significados atribuídos ao consumo das 

drogas. Foi feita no capítulo 6 uma caracterização socio-demográfica da população 

inquirida: predominam pessoas do sexo masculino sobre o feminino (80% vs 20%), 73 

são solteiros e 78% vivem em união de facto, pertencem maioritariamente a escalões 

etários entre 18 e 34 anos, com habilitações literárias entre 4º ano e 12º ano, são 

provenientes de sectores da restauração, construção e mecânica mas 2/3 desempregados, 

reformados e com baixa médica.  

No capítulo 7 são evidenciados os processos de iniciação, percursos e 

dependências no uso das drogas por idade, sexo, qualificações e sector profissional; as 

formas de administração das drogas, predominando a fumada, as substâncias 

psicoactivas mais consumidas, destacando-se o haxixe, a cocaína e a heroína, os 

diversos locais de consumo, mas sendo minoritárias as partilhas de material; e, por fim, 

no capítulo 8 são analisados os casos de toxicodependentes doentes, as estratégias para a 

abstinência e formas de tratamento. 

 Pelos resultados obtidos pode concluir-se que a toxicodependência afeta pessoas 

de diversas classes sociais e idades, embora com predomínio de jovens masculinos e 

sem abrigo. A intervenção social com utilizadores problemáticos de drogas em 

contextos de reinserção, enquanto fenómeno contemporâneo complexo e 

multidimensional, requer uma rutura com o paradigma tradicional e exige novas 

abordagens articuladas. 

Com este estudo pretende-se dar um contributo para o conhecimento e a 

compreensão deste fenómeno por forma a contribuir para uma mudança de paradigma 

de intervenção com esta população. 

 

Palavras chave: drogas, toxicodependências, teorias sociológicas, história políticas 

públicas   
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Abstract 

 

The consumption of drugs, while dependence socially relevant, is a total social 

fact in so far the 'drug' encompasses various dimensions of reality, is due to a lucrative 

business with negative consequences for drug users and has a variety of meanings, 

including who consumes. The term 'drug' refers to a large number of substances with 

different effects on the perceptions, thoughts or emotions and with different capacity to 

produce dependency. Drug addiction is seen as a social problem and as a behavioral 

deviation affecting sinds some decades ago the Portuguese society, in which stand out 

in particular teenagers and young consumers, which constitute the central object of this 

dissertation. 

In this thesis, after an introduction to the problem and its various dimensions, is 

made in Chapter 2 a review of the state of the art in the field of social sciences and, in 

particular, a theoretical framework in sociology. For such are exposed and faced the 

various perspectives, interpretations and explanations of the phenomenon of drug 

dependence: the structural-functionalist view, the (neo)weberian and symbolic 

interactionist approaches, the perspective (neo)Marxist perspective and, finally, the 

search for an explanation of pluricausal order. 

Then in Chapter 3 is made a reflection on modernity and globalization, having 

in mind that this knowledge of drugs, as well as its history, evolved in parallel with the 

history of mankind, since it has always been part of social relations, of diverse cultures 

and even religions. This chapter focuses however on a brief historical look at the 

evolution of the drug worldwide, European and national levels. 

In Chapter 4 is made a brief exposure of public policies on drug consumption 

at the global and national level – which are guided between repression and 

criminalization to regulation, decriminalization or even legalization, being analyzed 

more in detail the Portuguese case. 

In this dissertation is intended to contribute to the understanding of the 

changing patterns of drug use that there are today. This research focuses on the 

beginning and trajectories of drug consumption and social representations of drug users, 

particularly young people, about the drugs. Considering this subject of empirical 

research, it was established and designed at the beginning of Chapter 5 a research 

strategy, in which it pointed out the objectives and outlined the various methods and 

techniques of quantitative order (vg. survey) and qualitative (vg. the semi-structured 

interview, life story). 50 questionaries were carried out, both in institutional context of 
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the Red Cross and the Drug Treatment Center (CAT) or on the street, including some 

without shelter. 

With this research project was possible to obtain a more accurate knowledge 

about drug use in Braga city, having been possible to uncover the motivations that move 

consumers and the meanings attributed to the consumption of drugs. In Chapter 6 is 

made a socio-demographic characterization of the survey population: male people 

predominate (80% vs 20%), 73% are singles, 78% of whom live in cohabitation, prevail 

age groups are between 18 and 34 years old, with qualifications between fourth and 

12th grade, mostly (2/3) from catering sectors, construction and mechanics but 

unemployed, retired and with medical.  

In Chapter 7 are evidenced initiation processes, pathways and dependencies in 

the use of drugs by age, sex, qualifications and professional sector; the forms of drug 

administration, where the smoked, the more consumed psychoactive substances, 

including cannabis, cocaine and heroin, the various consumer places, being a minority 

that shares material. And, finally, in Chapter 8 are analyzed the cases of drug users 

patients, abstinence strategies and forms of treatment. 

By the results obtained it can be concluded that drug addiction affects people 

of different social classes and ages, though with a predominance of male youth and 

homeless. Social intervention with problematic drug users in rehabilitation settings, 

while contemporary complex and multidimensional phenomenon, requires a rupture 

with the traditional paradigm and requires new and articulated approaches.  

With this study we intend to make a contribution to the knowledge and 

understanding of this phenomenon in order to contribute to a paradigm shift in 

intervention with this population. 

 

 

Key Words: drugs, drug addiction, sociological theories, history and social 

policies 
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Parte I – Introdução, enquadramento teórico e estratégia de investigação 

 

Capítulo 1 - Introdução: o problema  

 

Por droga é entendido um produto ou substância psicoactiva, capaz de alterar o 

sistema nervoso central, afetando as sensações e o comportamento, embora para Macrae 

(1996:5) esta seja uma definição demasiado lata do conceito na medida em que tal 

definição abrange não só drogas duras como a heroína, a cocaína ou o crack, amiúde 

consumido por camadas sociais estigmatizadas e marginalizadas, mas também outras 

como o álcool e o tabaco, considerados produtos correntes ou mesmo económica, social 

e simbolicamente valorizados.  

Uma droga, segundo a classificação de base, é uma substância que pela sua 

natureza química, afeta a estrutura ou o funcionamento do organismo vivo 

(Nowlis,1989). A classificação das drogas pode basear-se em vários aspectos, entre os 

quais a legalidade, os efeitos, a potência ou sua origem (Silva, 2004). Contudo, qualquer 

que seja o critério de classificação, o conceito de droga designa um conjunto 

heterogéneo substâncias psicoativas, suscetíveis de causarem dependência e que atuam 

sensivelmente da mesma forma (Pereira & Pires, 2004). Neste sentido, as drogas de 

abuso (psicotrópicos) é a droga que, por agir sobre os mecanismos de gratificação do 

cérebro, é usada com propósitos não médicos, devido aos efeitos estimulantes, 

euforizantes e/ ou tranquilizantes que proporciona.  

Existem ainda as drogas denominadas “drogas sintéticas”, produzidas em 

laboratórios, sendo estas substâncias entorpecentes, alucinogénias, excitantes, como a 

marijuana, o haxixe, a cocaína, o crack, a morfina e outras. Estas drogas são ingeridas, 

em geral, com o objetivo de alterar transitoriamente a personalidade do indivíduo, as 

quais, ao atuarem no cérebro, modificam o seu funcionamento, trazendo como 

consequência alterações do comportamento e do psiquismo.  

Segundo Amar (1988), são identificados três tipos de drogas estimulantes do 

sistema nervoso central, que fazem com que o cérebro funcione de forma mais 

“acelerada”, produzindo estados de excitação (anfetaminas, cafeína, cocaína); 

depressores do sistema nervoso central, que diminuem a atividade cerebral 

(tranquilizantes, álcool, morfina, heroína); alucinogénios, que alteram a perceção, ou 
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seja, provocam distúrbios no funcionamento do cérebro, fazendo com que este passe a 

trabalhar de forma desordenada, numa espécie de delírio (LSD, ecstasy, cannabis).1  

Uma pessoa está dependente de uma substância quando tem a sensação de que já 

não pode passar sem ela. A sua vida gira em torno dessa substância e perdeu o controlo 

sobre o seu consumo. Existem dois tipos de dependência: dependência física, que se 

manifesta através de uma série se sintomas físicos (transpiração abundante, taquicardia, 

queda de tensão arterial, etc.), que ocorrem se o consumo for interrompido 

abruptamente e a dependência psicológica, que é o sentimento de desconforto que o 

individuo experimenta quando a substância não está disponível de imediato (Marques & 

Fugas, 1990). 

A toxicodependência apresenta três formas: dependência psicológica, dependência 

física e dependência comportamental (Patrício, 1997). A dependência psicológica surge 

quando um indivíduo sente um desejo intenso e incontrolável de consumir droga, 

sofrendo perturbações a nível emocional quando não consome (Patrício, 1997). Na 

esteira de Fernandes (1997), a toxicodependência apresenta-se com três características. 

A primeira é o desejo invencível, compulsivo, de continuar a tomar droga e de a obter 

por todos os meios, seguidamente vem a tendência a aumentar as doses, tolerância e 

finalmente a dependência, física e psíquica, aos efeitos da droga, isto é, o aparecimento 

dum conjunto de sinais físicos e psíquicos logo que interrompe bruscamente o consumo.  

Dada a dependência física, que surge quando o organismo já adaptou ao seu 

metabolismo à presença da droga, sofrendo de sintomas dolorosos (síndroma de 

abstinência) quando a droga deixa de ser consumida (Rahioui & Reynaud, 2008). A 

mais visível em termos sociais, e a que causa maiores danos, é a dependência física, 

ligada fundamentalmente a mecanismos de reforço negativo que existe quando o 

organismo se adapta fisiologicamente ao consumo habitual da substância (Patrício, 

1997).  

A este respeito, Schuckit (1995, pp.6) afirmou que “ dependência física indica que 

o corpo se adaptou fisiologicamente ao consumo habitual de substâncias, surgindo 

sintomas quando o uso da droga termina ou é diminuído”.  

Neste sentido, a dependência consiste num transtorno cerebral, ao nível das suas 

funções, originado pelo consumo de substâncias psicoativas que afetam processos 

cerebrais em termos da perceção, das sensações, das emoções e da motivação. É um 

                                                 
1 Para desenvolvimento mais especificado das drogas e tipos de drogas e seus efeitos, cf. Anexo 1  
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comportamento muito complexo, estando principalmente relacionado com os efeitos das 

substâncias a curto ou a longo prazo (OMS, 2004). 

Segundo Escohotado (1998), o conceito droga inscreve uma noção de remédio e 

de veneno simultaneamente. A droga, enquanto medicamento, tem servido para aliviar o 

sofrimento causado pelas doenças. É apenas no século XX que se apresenta como um 

estupefaciente, um conjunto de substâncias psicoativas utilizadas ilicitamente com ou 

sem receita médica, mas com conotações pejorativas.  

Posteriormente, assumiram-se os termos “toxicomania” e “fármaco-dependência”, 

os quais foram sendo substituídos pelo termo “adição” e atualmente, o consenso 

internacional tende a reunir a comunidade científica em torno de três comportamentos 

distintos: uso, abuso e dependência (Castro, 2004).  

Agra (1998) defendeu que os toxicodependentes, ao nível do pensamento, 

apresentam um mundo de ideias muito próprio, caracterizado pela desorganização 

ideativa. Esta desorganização é sempre acompanhada por níveis elevados de 

estimulação de tonalidade dolorosa, relacionados com um profundo estado de angústia e 

com grande dificuldade de controlo e tolerância ao stress. A sua relação com o meio é 

pouco consistente, estando orientada, ora pelo mundo das suas ideias e pensamentos, 

ora pelos aspetos afeto-emocionais e exteriores que internalizou (Agra, 1998). E, na 

esteira de Patrício (2002), referiu algumas características psicológicas individuais 

comuns em sujeitos toxicodependentes, frequentemente assinaladas em contexto clinico, 

como a baixa tolerância à frustração, o desejo de satisfação imediata, paragem no 

desenvolvimento/imaturidade entre a idade psicológica e a idade real, dificuldades de 

autonomia e de separação, dificuldade em projetar-se no futuro, dificuldade do controlo 

dos impulsos, manipulação das relações afetivas, verbalização de sentimento de vazio 

psicológico, perturbação de ansiedade, dificuldade em verbalizar e demonstrar afetos.  

O consumo de drogas, mais do que uma questão meramente individual e sanitária, 

adquiriu, porém, um campo social e simbólico vastíssimo; porém, o consumo de 

drogas é também uma realidade preocupante e um dos maiores problemas de saúde 

pública do mundo. Sendo a droga um problema social, ele é definido pela equação 

droga = desordem da sociedade = desordem da cultura (Fernandes,1998:9). O termo 

droga envolve ainda os analgésicos, os estimulantes, os alucinogénios, os 

tranquilizantes, para além do álcool e das substâncias voláteis. Essas drogas podem ser 

consumidas de várias formas: por injeção, por inalação, via oral ou injeção intravenosa.   
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Segundo Cordeiro (1986), a droga representa uma necessidade de obtenção de 

prazer imediato, bem como uma forma de negar a realidade e rejeitar a sociedade. 

Advém como uma experiencia artística e mística, o que se torna como fator exclusivo 

dos alucinogénios e do haxixe.   

O uso de substâncias psicoativas é atualmente um dos maiores responsáveis pelo 

peso global da doença em quase todas as regiões do mundo (Ferros, 2011). Deste modo, 

por razões epidemiológicas, políticas, económicas e sociais, o consumo de substâncias 

psicoativas tornou-se foco de atenção mundial dada a dimensão que adquiriu e pelo seu 

impacto na sociedade moderna. É comum dizer-se que a história das drogas anda a par 

da história da humanidade e que não existiu sociedade onde o uso de uma substância 

não estivesse incluído e, muitas vezes, normalizado (Filho, 2005). Tais drogas, 

conhecidas vulgarmente pelo nome de drogas sintéticas, são as que, manifestamente, 

estão mais associadas às novas subculturas juvenis, designadamente à música de dança 

(Poiares, 1999).  

A toxicodependência é descrita pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 1997) 

como um estado de intoxicação crónica do organismo que é prejudicial ao indivíduo e à 

sociedade e que é produzido pela administração de uma “droga” (natural ou sintética) 

que se caracteriza por um desejo ou necessidade incoercível de continuar, isto é, traduz-

se num estado psíquico e, por vezes também físico, resultante da interação entre um 

organismo vivo e um produto tóxico, caracterizando-se por modificações e outras 

reações que incluem sempre a compulsão para tomar drogas de um modo contínuo e o 

periódico, a fim de experimentar efeitos específicos ou evitar o mal-estar da privação 

(Ferreira, 2001).  

Segundo o Relatório Anual das Nações Unidas de 2009 (ONU, 2009), em 

Portugal, a posse de droga para uso pessoal deixou de ser punida com prisão, passando 

o sujeito a ser apenas intimado e levado a uma Comissão da qual pode resultar multa, 

tratamento ou prisão preventiva para o usuário. Os representantes das Nações Unidas 

defendem que a eliminação da proibição total de drogas é benéfica na medida em que 

encoraja ao tratamento. Porém, e segundo este mesmo Relatório, tem-se verificado um 

aumento no consumo de drogas em toda a Europa, sendo que Portugal não é exceção. 

Segundo eles, a cannabis, a cocaína e as anfetaminas são as drogas predominantemente 

consumidas no nosso país, sendo que no que diz respeito às duas últimas, o consumo 

duplicou nos últimos anos.  
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Segundo dados do Observatório Europeu da Droga e da toxicodependência 

(OEDT, 2010), as estimativas da prevalência de consumo problemático de droga variam 

entre 2 a 10 casos por 1000 na população adulta, correspondendo as mais elevadas (6-10 

casos) às comunicadas pela Dinamarca, Itália, Luxemburgo, Reino Unido e Portugal. 

Ainda de acordo com este levantamento 1.2 a 2.1 milhões de pessoas são consumidores 

problemáticos de droga, dos quais se estima que, cerca de 850.000 a 1.3 milhões sejam 

consumidores ativo de droga injetada. Para além disto, os opiáceos continuam a ser a 

principal causa de mortalidade associada ao consumo de substâncias ilícitas, registando-

se anualmente nos países da U.E. entre 8000 a 9000 mortes por overdose (OEDT, 

2010). Neste sentido, o consumo de heroína e o consumo de droga injetada formam a 

principal componente do indicador de consumo problemático de drogas.  

Em 2006, segundo o Instituto das Drogas e Toxicodependências (IDT), a heroína 

continua a ser, à semelhança do que tem acontecido nos anos anteriores, a principal 

substância, envolvida no consumo problemático de drogas, a mais associada à prática do 

consumo por via endovenosa e, consequentemente, à transmissão de doenças infeciosas 

(IDT, 2006). Contudo, em 2010 assistiu-se a uma diminuição das práticas de consumo 

endovenoso e de partilha de material de consumo entre os utentes em tratamento da 

toxicodependência; no entanto, a heroína continua a ser a substância referida como 

droga principal dos utentes em tratamento da toxicodependência (IDT, 2010).  

Um estudo nacional, realizado em 2007 na população geral residente em Portugal 

em pessoas com idades compreendidas entre os 15 anos e os 64 anos, demonstrou que 

as drogas ilícitas preferencialmente consumidas pelos portugueses são a cannabis, a 

cocaína e o ecstasy, com prevalências de consumo ao longo da vida (IDT, 2010).  

Desta forma, a heroína é o opiáceo ilegal mais consumido em Portugal e na 

Europa; por outro lado, trata-se, em termos qualitativos, de uma substância poderosa, 

particularmente tóxica e socialmente incapacitante. É, consequentemente, a droga que 

mais frequentemente leva o toxicodependente a procurar ajuda especializada, 

continuando a gerar grande preocupação no panorama do tratamento da 

toxicodependência em Portugal (Ferros, 2011).  

A toxicodependência constitui uma temática atual, que tem resistido a todos os 

tipos de intervenções e que, por isso, merece atenção por parte dos investigadores, na 

procura de um melhor entendimento e explicação sobre os seus efeitos subjectivos, 

assim como sobre as motivações do seu recorrente consumo. De facto, impõe-se a 

questão: como compreender e explicar fenómeno da droga? Quais os factores e 
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mecanismos que possibilitam a recorrência e até agravamento deste fenómeno e quais 

os impactos sobre a sociedade e, em particular, os toxicodependentes, nomeadamente os 

jovens?  

A centralidade do tema no conjunto das questões sociais e as dúvidas que 

presentemente se colocam, nesta matéria, aos detentores do poder, a nível nacional e 

mundial, tornam pertinente a análise das representações sociais do consumo de drogas e 

dos seus utilizadores, constituindo-as como objeto de estudo. Porém, na abordagem 

deste fenómeno, teremos de dar conta do senso comum em torno das drogas como algo 

desviante, mas, por outro lado, para a sua desconstrução, teremos de apreender, 

simultaneamente, a forma como a sociedade cria e se organiza simbolicamente em torno 

do fenómeno (Martins, Totugui, Catunda e Espírito Santo, 1991), assim como a relação 

de diferentes vivências do fenómeno com a forma concreta de organização dessas 

representações sociais.  

É hoje preocupação comum dos cidadãos, das famílias e das diversas instituições, 

incluindo estatais e municipais, o fenómeno do consumo de drogas pelos efeitos 

negativos ou funestos nas vidas das pessoas toxicodependentes. Não obstante a 

complexidade do fenómeno da produção, comercialização e consumo de drogas no 

quadro da formação de cartéis e monopólios da droga controlados por grupos 

económicos, nalguns países com o beneplácito e proveito de altos dirigentes estatais, 

salvo alguns poucos países que têm procurado fazer face ao fenómeno através da 

legalização das drogas leves, a maior parte das legislações continuam a adoptar medidas 

proibicionistas sem atacar a fonte do problema, não fazendo sequer um esforço no 

sentido de diferenciar os tipos de substâncias psicoactivas, nomeadamente entre drogas 

leves e drogas duras. Ora o posicionamento proibicionista e repressivo por parte das 

entidades oficiais para com todas as drogas remete para a clandestinidade da 

comercialização e do consumo das drogas, provocando não só prejuízos para os 

próprios consumidores como para a sociedade em termos de saúde. Por exemplo, em 

Portugal, à luz do Decreto Lei n. 15/1993, que ratificou a Convenção das Nações 

Unidas/1988 sobre o tráfico ilícito de drogas, o consumidor de drogga estava sujeito a 

penas que podia incluir a prisao. Segundo Valentim (1997), tal como em outros países, 

ainda até à década de 2000 o simples consumo de drogas leves como a marijuana ou o 

canábis dava lugar a pena de prisão, sendo este sistema não tanto revelador das 

preocupações dos efeitos nefastos para os indivíduos mas mais expressão de controlo 
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social e político, com componentes repressivas e de pânico moral acentuadas, que se 

revelaram um fracasso.  

Já, porém, no que concerne as drogas duras e, em particular, as drogas como a 

heroína, a cocaína e as drogas sintéticas apresentam, em termos de saúde, um maior 

grau de risco para os próprios consumidores, para além dos efeitos colaterais em torno 

da pequena delinquência para efeitos de busca de novos consumos para suprir o mal-

estar criado com a abstinência. Com efeito, ainda que limitada, a nova lei 30/2000 viria 

entrar em vigor em Julho de 2001, sendo feita clara referência à descriminalização das 

drogas. Esta lei representou de facto um avanço na medida em que opera a clara 

distinção entre o consumidor que deve ser objecto de tratamento e alvo de programas de 

recuperação e outos de teor socio-educativo e os traficantes que são objecto de 

penalização, nomeadamente a prisão. Tal como refere Valentim (1997), a 

descriminalização do consumo de drogas leves representou uma importante etapa no 

sentido de equacionar de modo mais flexível esta questão. Ao mesmo tempo que se 

anunciava, embora com pouco sucesso, no Ministério do Interior uma ‘declaração de 

guerra’ aos traficantes de droga, foram criados serviços, no Ministério da Saúde, o 

Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência (SPTT), uma rede de de 

Centros de Atendimento a Toxicodependentes (CAT’s) na maioria das capitais de 

Distrito e em vários concelhos ao redor das cidades do Porto, Lisboa e Setúbal (em  

1994 eram já 32 as unidades existentes). Ao mesmo tempo, criaram-se programas a 

dissuadir de utilizar seringas em segunda mão, possibilitanto a distribuição gratuita de 

seringas nas farmácias. Porém, este avanço deverá ser compreendido à luz de certa 

movimentação da sociedade e, em particular, a propostas do Bloco de Esquerda, que 

obteve o apoio maioritário dos demais, sendo necessario novos impulsos que passam 

por uma abordagem mais intersectorial e sobretudo uma articulação entre a esfera 

politica e o campo da investigação. 

No campo da politica importa  não tratar a toxicodependência de modo isolado 

mas de modo intersectorial, tendo em conta os diversos factores condicionantes do 

consumo da droga: a saúde, o saneamento básico, habitação, o trabalho, o rendimento, o 

transporte e o lazer, entre outros.  

No campo social e cientifico, esta situação, continuando a interpelar não só as 

instituições nomeadamente governamentais como as diversas organizações, famílias e 

os próprios consumidores, exige uma problematização sociológica. Neste quadro esta 

dissertação de Mestrado em Sociologia procura, primeiro, apresentar uma definição do 
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conceito de droga. Seguidamente, far-se-á, ainda que de modo sucinto, o ‘estado da 

arte’ em torno do fenómeno da drogas, leves e duras, velhas e novas, de modo a 

compreender e explicar a sua emergência e expansão nomeadamente nas sociedade 

contemporâneas, em particular o relativo sucesso de drogas sintéticas entre a juventude, 

sem deixar de fazer um esforço para descortinar as suas causas e impactos na sociedade 

e, em particular, em determinados grupos e/ou indivíduos tornados toxicodependentes.  

Na análise deste fenómeno será dado especial relevo aos consumidores jovens, 

atendendo a que não só este é fenómeno que envolve, em grande parte, um número 

considerável de jovens como a juventude é mais uma das áreas de análise de 

investigação sobre a qual se debruça a sociologia e cuja emergência é relativamente 

recente. Schmidt (2001: 179) defende que os anos vinte, do século passado, marcaram o 

momento em que os jovens começam a ser objecto sistemático de investigação, por ser 

a altura em que os mesmos começam a ser “um estrato social estável e identificável 

pelas suas características diferenciadas”, dando de seguida o exemplo dos trabalhos de 

investigação da Escola de Chicago. Para além de haver uma série de factores que 

explicarão o fenómeno, o que o exemplo da Escola de Chicago ilustra é que os jovens 

são vistos como um problema, uma ameaça à ordem social, pois são amiúde associados 

ao desvio e à delinquência e já não só de rapazes como de raparigas (cf. Duarte 2012).  

Procurando testar uma hipótese de trabalho combinando diversos níveis de análise 

e, eventualmente, elementos de várias abordagens e sobretudo aferi-la na base de 

conhecimento empírico novo, procurei construir uma estratégia de investigação através 

da recolha e análise de resultados do inquérito e das entrevistas junto aos próprios 

toxicodependentes no quadro de uma instituição ou fora dela.   

Nesta estratégia, para além da problematização teórica em torno do estado da arte, 

serão utilizados diversos métodos e técnicas de ordem quantitativa e qualitativa, como 

veremos. Assim, esta investigação visa apurar as condições de vida dos 

toxicodependentes, assim como as suas representações sobre a comercialização e 

sobretudo o consumo das drogas, o que nos remete para o conceito das representações 

sociais dos actores sociais envolvidos.     

 Atualmente, mantém-se a condenação de atitudes dos consumidores de drogas, a 

desconfiança, a dificuldade em escrever ou falar sobre drogas. As campanhas de 

prevenção têm sido realizadas sob o argumento de reduzir os consumidores de drogas, 

que, no entanto, não estão na posição quer de recetor, quer de locutor das referidas 

campanhas. Ainda que não abundantes, já existem alguns estudos sobre a 
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toxicodependência a várias escalas – global, nacional, regional-local - e níveis de 

análise: societal, organizacional e interaccional.  

Nesta tese, não obstante fazer uma tentativa de dar um breve panorama histórica e 

actual sobre o fenómeno a nível global e, depois, nacional, centrar-me-ei  num estudo de 

caso em Braga, procurando acrescer material empírico novo com base nos resultados 

dos inquéritos e das entrevistas a jovens e adultos, alguns dos quais sem abrigo. Por 

isso, a primeira tarefa consistirá em tratar os dados e interpretá-los à luz de uma 

hipótese de trabalho confrontando com as teorias clássicas e mais recentes sobre o 

fenómeno. A fim de contextualizar no tempo e permitir uma comparação mais 

actualizada, considerei relevante aplicar um outro instrumento de recolha e tratamento 

de dados, tendo como foco de terreno uma instituição de acolhimento e tratamento de 

toxicodependentes não só enquanto consumidores das drogas tradicionais, leves e 

sobretudo duras, como de drogas sintéticas, cujo poder de atracção tem vindo a ser 

potenciado pelos cartéis e mediadores do comércio de tais drogas.  

A investigação procura realizar um duplo objetivo: por um lado, constatar a forma 

como se objetivam as representações sociais do consumo das drogas e dos seus 

utilizadores e, por outro, referenciar e compreender a eventual diversidade destas 

representações a vivências particulares do fenómeno. A apreensão das dimensões de 

significação e representações do consumo de drogas, nomeadamente dos próprios 

toxicodependentes, e a verificação da sua comunalidade e diferenças em função das 

diversas afinidades dos grupos populacionais com os consumos constituem os objetivos 

do estudo.  

Para além desta parte introdutória e de uma síntese conclusiva final com algumas 

recomendações, este trabalho pode ser dividido em duas grandes partes. Na primeira, de 

carácter essencialmente teórico e histórico, procura-se, antes de mais, proceder, no 

primeiro capítulo, a fazer uma introdução, esboçar o problema social e equacionar o 

problema da droga enquanto problema sociológico. Neste quadro impõe-se dar conta, 

no segundo capítulo, do estado da arte e subsequente enquadramento teórico, que 

basicamente se manterá, nesta dissertação, no campo sociológico. Para tal far-se-á uma 

revisitação do modelo estruturo-funcional, trazendo ao debate os posicionamentos, 

ainda que diferenciados, de Durkheim (1977), Merton (1970) e Parsons (1988); seguir-

se-á a perspectiva (inter)accionalista de Weber (1978) como principal inspirador da 

teoria da acção,  seguida e desenvolvida, particularmente nesta temática, quer por 
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neoweberianos, quer por representantes do interaccionismo simbólico, nomeadamente  

Becker (1973) e Goffman (1988), já de alguma maneira esboçada na Escola de Chicago; 

e, por fim, a abordagem (neo)marxista, nos últimos tempos desenvolvida e enriquecida 

por teóricos de síntese como Elias (1980), Giddens (1984) e sobretudo Bourdieu (1980) 

em torno da tensão entre estrutura e acção. Por fim, ainda no âmbito do enquadramento 

teórico, debruçar-me-ei, ainda que de modo abreviado, sobre o conceito de 

representação social. Assim, após a delimitação do conceito, considerando o seu 

carácter construtivo e social, descreve-se a constituição e o funcionamento das 

representações sociais, através dos processos sociocognitivos de objetivação e 

ancoragem e da interação entre a realidade dos fenómenos e a sua representação, sem 

deixar de evidenciar os distintos entendimentos dos sociólogos clássicos sobre 

representações sociais. 

 No terceiro capítulo, para além de resumir os principais objetivos da pesquisa, 

apresentam-se e justificam-se as opções metodológicas tomadas, assim como as técnicas 

utilizadas, nomeadamente o inquérito e a entrevista.  

No quarto capítulo, após uma reflexão crítica sobre a modernidade  e 

globalização, aliás conexa com o processo de modernização em contraponto com as 

sociedades tradicionais, procurar-se-á enquadrar o fenómeno da droga numa perspectiva 

histórica com suas diversas configurações, funções e significados ao longo do tempo, 

sobretudo a partir do século XX.   

Este processo exige, consequentemente, como veremos no quinto capítulo, 

indagar sobre quais as políticas públicas que se foram desenhando a nível mundial e a 

nível nacional, destilando os seus principais traços: desde a política fortemente 

repressiva e proibicionista até ao esboço de uma política de regulação e diminuição de 

danos, o que ocorre a nível mundial por via das Declarações das Nações Unidas e 

algumas legislações mais avançadas, assim como em Portugal que conhece uma 

viragem notável com a descriminalização do consumo da droga em 2001.    

Na segunda parte são apresentados os resultados da investigação empírica, 

resultados estes obtidos com base nas respostas ao inquérito e ao guião de entrevista. 

Com base nestes instrumentos de recolha e, uma vez tratados os dados, é feita uma 

caracterização sociodemográfica dos inquiridos, acedendo deste modo ao conhecimento 

das suas condições e trajectos de vida, ao consumo de drogas, deteção de doenças e 
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formas de tratamento, assim como das suas representações sociais. Por fim, são 

sistematizadas algumas conclusões gerais com base nos principais resultados da 

investigação.  
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Capítulo 2 - Enquadramento teórico 

Existem pontos consensuais entre as diversas disciplinas, nomeadamente o 

reconhecimento de que a toxicodependência requer uma abordagem multidisciplinar, 

dada a sua complexidade. Neste capítulo será privilegiado o enfoque da 

toxicodependência sob a perspectiva sociológica, assim como a representação social 

deste fenómeno. 

As teorias comportamentais entendem a toxicodependência como um 

comportamento aprendido por reforço positivo ou por reforço negativo (Gonçalves, 

1990 in Fonte, 2007). A iniciação dos consumos constitui um processo de reforço 

positivo e, por isso, o prazer decorrente do consumo leva à repetição. A manutenção do 

consumo faz-se por reforço negativo, isto é, para aliviar o mal-estar físico e psicológico 

decorrente da abstinência (Fonte, 2007). De uma explicação centrada no indivíduo 

passa-se para uma explicação centrada no comportamento/substância.  

Cândido de Agra (2008), em conjunto com outros investigadores, observou em 

Portugal, durante anos, o fenómeno das drogas, e as suas relações com o mundo do 

crime. Um vasto conjunto de factores tidos como protectores ou de risco foram 

analisados nas trajectórias elaboradas, no âmbito do seu modelo explicativo, pelos 

consumidores de drogas ou toxicodependentes e pelos delinquentes numa crescente 

integração do mundo da droga e do mundo do crime. Os factores protectores ou de risco 

são novamente de ordem biológica/psicológica, social e biográfica/trajectória, indo ao 

encontro da teoria de Eriksson (in Dias, 2002), para quem a própria formação da 

personalidade engloba o orgânico, o pessoal e o social e é, por isso, fundamental a 

relação ativa com o meio social que contribui para a percepção equilibrada do eu e do 

outro (in Dias, 2002). Sem dúvida, para entender a reprodução e transformação das 

trajectórias das identidades dos consumidores, é importante esclarecer os processos de 

socialização, através dos quais elas se constroem e reconstroem ao longo da vida. 

Porém, segundo Goffman (1963:6), serão certamente os próprios “ambientes sociais” 

que definem as tipologias dos indivíduos que neles serão mais passíveis de serem vistas, 

sendo que, para um determinado ambiente, esperamos encontrar um determinado tipo 

de pessoas, formando-se assim preconceções que desembocam na formação da 

identidade social virtual no confronto com os atributos e características da identidade 

social real do indivíduo.    

Não basta, porém, um vago apelo ao meio ambiente sem articular os diversos 

níveis de análise e factores em jogo para explicar o fenómeno da toxicodependência 
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que, sendo um fenómeno social total para utilizar o conceito de Mauss (1993), exige, 

por um lado, uma perspectiva relacional e multidimensional na medida em que envolve 

diversos actores sociais; e, por outro lado, importa ter presente e, eventualmente, 

confrontar os diversos olhares nas ciências sociais nomeadamente sociológicos desde o 

paradigma estruturo-funcionalista, passando pela perspectiva accionalista weberiana, de 

certo modo prosseguida e densificada pelo interaccionismo simbólico, até à abordagem 

(neo)marxista mais orientada para este fenómeno na sua vertente macro-económica e 

politica.  

 

2.1 A visão estruturo-funcionalista 

A visão funcionalista, nomeadamente durkheimiana (cf, Durkheim 1977), parte do 

pressuposto que a coesão social é um facto protetor que preserva os indivíduos de 

condutas desviantes. A partilha de normas coletivas portadoras de grande autoridade 

moral, isto é, de normas e valores de interesse supraindividual que, coletivamente, os 

indivíduos reconhecem como valiosas é o “cimento social” que os ajuda a relativizar os 

seus desejos, as suas frustrações, os seus interesses pessoais, as suas ambições. 

Durkheim (1974) distingue entre normal e patológico, levando assim para a esfera 

sociológica o binómio da normalidade-desvio. A perspectiva durkheimiana sobre 

fenómenos considerados desviantes como a toxicodependência assume que tal ocorre na 

sequência da anomia social, na prevalência da densidade material das trocas económicas 

e correlativa quebra da densidade moral (desapego aos valores e representações 

colectivas) e subsequente desorganização social. O que subjaz ao conceito de anomia é 

a desregulação, o desvio, ou seja, são as normas, as regras e valores que enformam uma 

sociedade que entram em crise. Dito isto, será então a problemática dos valores, 

quaisquer que eles sejam, aquela que determinará o estado anómico de uma sociedade e 

dos seus indivíduos. Assim, segundo Durkheim, a anomia comporta o 

“enfraquecimento” ou ruptura de laços entre os indivíduos e com a sociedade e/ou a 

ausência de normas; mais, a anomia, enquanto facto social, é um elemento 

desestabilizador da sociedade no seu conjunto (ou expressão de perturbação social), que 

se reflecte na relação dos indivíduos uns com os outros e da própria sociedade. Neste 

quadro a anomia deve ser entendida como fator (des)estruturante, (dis)funcional, que 

poderá ter  várias manifestações, tais como o egoísmo e o individualismo, 

desestruturação esta que pode bem ser entendida como desorganização social. Assim, 

quando o ambiente normativo e cultural remete exclusivamente para o indivíduo a 
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responsabilidade de fazer as suas escolhas, de tomar decisões, de experimentar 

caminhos, enfim, a responsabilidade de conduzir a sua vida ou quando o exercício da 

liberdade individual envolve a secundarização dos outros, a subordinação dos 

compromissos colectivos aos imperativos da procura individual, estão criadas condições 

externas que favorecem estruturações psicológicas vulneráveis ao consumo de drogas. 

Esta linha de pensamento, centrada no constrangimento das normas e valores 

comuns, será mais tarde desenvolvida de modo mais sistemático por Parsons (1988). 

Focando estes constrangimentos estruturais de ordem normativa e axiológica na esfera 

das relações familiares, o autor considera que a estrutura social e normativa preexiste ao 

indivíduos, sendo precisamente esta preexistência que comporta os fatores 

socioculturais que, por sus vez, moldam o sistema orgânico e o sistema psíquico de cada 

ser humano. Embora pouco aberto à analise de fenómenos desviantes ou disfuncionais, 

para os tentar entender Parsons (1988) chama à atenção para a indeterminação dos fins 

da ação e para a ausência de um sistema de símbolos, suficientemente concretos e 

estáveis em torno dos quais os sentimentos do indivíduo podem cristalizar-se, entrando 

em crise os conceitos dos valores e identidades e respectivos papéis e estatutos, 

deixando de ter a força unificadora e constrangedora sobre os indivíduos. A este 

respeito, Parsons (1988) sublinha a importância do papel também no quadro da 

distinção entre os sexos. Para o autor existe uma diferença no concernente aos papéis 

desempenhados pelos dois géneros, em que se manifesta e se consubstancia na 

passagem da criança para a adolescência, sendo esta a razão pela qual a cultura juvenil 

desempenha um papel e uma função positiva na passagem da segurança da infância para 

a “adultez” (saindo da barra protectora familiar para o mundo novo do casamento). A 

importância dos papéis e das experiências na transição adolescente/ jovem/adulto, a sua 

relação com as diferentes e novas responsabilidades que entretanto se vão “impondo” é 

abordada no interessante trabalho de Bachman et al (1997) sobre o uso e consumo de 

drogas.  

Por sua vez, Merton (1968), ainda que dentro desta corrente mas com uma 

orientação mais relativizante, considera que não é curial abafar os fenómenos 

disfuncionais, exigindo-se explicá-lo, tendo em conta não só o contexto socio-histórico 

como os desajustamentos entre os objectivos proclamados e os meios disponíveis para 

os alcançar, variáveis por grupo social (1968: 557).  Ou seja, a propósito da anomia, 

Merton (1968) reenvia-nos para um “desequilíbrio interno” da estrutura cultural (os 
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meios institucionais, os instrumentos), isto é, uma forte valorização dos fins e a uma 

fraca definição normativa dos meios utilizados para atingir os referidos fins.2   

Para superar esta situação Merton (1974 ) propõe o paradigma da sociologia do 

conhecimento, o qual está situado em cinco momentos, que se traduzem nas tradicionais 

questões do «onde» (se situam as bases existenciais dos produtos mentais), no «quais» 

(os produtos mentais submetidos à análise sociológica), no «como» (se acham os 

produtos mentais relacionados com as bases existenciais), no «por quê?» (as funções 

latentes e manifestas atribuídas a estes produtos mentais existencialmente 

condicionados) e no «quando» (se evidenciam as relações atribuídas entre a base 

existencial e o conhecimento) (Merton, 1974). Ainda segundo este autor, o recurso à 

sociologia do conhecimento é, por isso, um excelente pretexto para desocultar o que 

muitas vezes insiste em permanecer oculto. 

Seja numa versão mais sistémica e estruturalista absoluta, seja numa versão mais 

relativizante, para os estruturo-funcionalistas a explicação sociológica reside no maior 

ou menor grau de ajustamento às normas e valores vigentes da ordem social, pelo que os 

eventuais desvios são aferidos em função do sistema normativo, deixando pouco lugar 

para as estratégias dos actores e significados por estes atribuídos, o que viria a ser 

destacado pela abordagem weberiana (cf. Weber 1978).  

 

2.2 As abordagens (neo)weberiana e interaccionista-simbólica  

Segundo Weber (1978), importa aceder, na base da metodologia compreensiva e 

interpretativa, às motivações e significados dos actores sociais para, num segundo 

momento, destilar a causa ou causas susceptíveis de explicar o fenómeno em causa, 

neste caso, a toxicodependência. Para perceber, entender e explicar as acções e 

representações dos toxicodependentes é preciso colocar-se no lugar deles, nas suas 

motivações e sentidos subjectivos, na sua identidade e valores, e, a partir destes, 

proceder à detecção de causas.     

Igualmente Touraine, autoreivindicando-se de neoweberiano, considera relevante 

destacar já nos anos 80 e 90 do século XX o regresso do actor. Intrinsecamente 

relacionada com estas considerações e premissas accionalistas, encontra-se a noção de 

ator social. Se as pessoas se comportam e interagem de acordo com o jogo simbólico, se 

                                                 
2 Neste quadro, Velho (1981), por comparação com as explicações individualistas, considera o modelo de Merton um avanço: “O 
enfoque funcional abandona a posição mantida por várias teorias individualistas, de que as diferentes proporções de 

comportamento divergente, nos diversos grupos e estratos sociais, são o resultado acidental de proporções variáveis de 

personalidades patológicas encontradas em tais grupos e estratos. 
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os significados não são estanques, então o sujeito não pode ser considerado um 

espectador passivo, cujo comportamento é condicionado por determinismos do estilo 

estímulo-reação, mas antes, um actor social, com maior ou menor grau de poder, 

projectos e ideias próprias (Touraine, 1982; Debuyst, 1990). Ou seja, para se perceber 

melhor as relações humanas, nomeadamente neste fenómeno da toxicopendência, é 

necessário ter em conta esta certa margem de liberdade, embora sem perder de vista, ao 

mesmo tempo, os constrangimentos económicos e sociais, assim como os valores, as 

normas e as instituições sociais. 

Sendo o consumo de drogas e a toxicodependência um fenómeno considerado 

desviante, uma outra relevante abordagem a levar em linha de conta, de resto fortemente 

influenciada pelo legado weberiano e sobretudo simmeliano (cf. Simmel 1977) para a 

sua compreensão será a da Escola de Chicago3, preocupada em estudar por métodos 

qualitativos, nomeadamente por observação participante, novos fenómenos urbanos de 

imigração e relações interétnicas, a vida nos bairros e comportamentos de desvio, de 

delinquência (vg gangs) ou crime organizado num quadro de uma intensa 

industrialização e urbanização, a vinda maciça de emigrantes de origem europeia e 

negros vindos do sul do país ou mexicanos em busca de melhores condições de vida. 

Entre os diversos autores, destacaram-se no seio da subsequente corrente cunhada por 

Blumer de interaccionista simbólica, Becker (1973) com o Outsiders e Goffman (1986, 

1973) com o Asylums e o Estigma.4 Com efeito, estes autores constituem relevantes 

referências a respeito da toxicodependência com base nos conceitos nucleares de 

estigma e desvio,5 embora os estigmatizados e os actos considerados desviantes e sua 

intensidade sejam historicamente variáveis. Com efeito, o estigma é uma característica 

(ou um conjunto de características) que o indivíduo possui e que não insere no quadro 

                                                 
3 Chicago foi uma das cidades que cresceram mais rapidamente no mundo na viragem do século XIX para o XX. De um povoado de 

pouco mais de quatro mil habitantes em 1840 a cidade ultrapassou um milhão e cem mil habitantes aquando da fundação da 
Universidade de Chicago em 1892, que ascenderia a cerca de três milhões e meio de habitantes em 1930.  
4 Em Asylums Goffman (1961) analisa o mundo dos doentes mentais num hospital psiquiátrico, considerando-o, na esteira de 

Hughes (1952), uma instituição total, enquanto instituição fechada ao exterior, a par de outras como campos de concentração, 
prisões ou casernas. Os rituais da instituição total não têm apenas os objectivos de disciplinar, aculturar e assimilar, de modo similar 

à tese foucaultiana, mas de degradar e inclusive inculcar a ideia ou fabricar a auto-imagem de fracasso na sua vida. A instituição 

total cria a “anormalidade”, transforma os indivíduos em pacientes e sua identidade em caso patológico.  
Em o Estigma Goffman (1973) defende, ainda, a existência de três tipos distintos de estigma. O primeiro refere-se a atributos físicos 

(normalmente relacionado com deformidades ou deficiências), o segundo refere-se a atributos de carácter individual (normalmente 

relacionado comportamentos tidos como vicissitudes, tais como a toxicodependência, a homossexualidade, a monoparentalidade, o 
desemprego, etc.) e o terceiro refere-se a atributos sociais fixos (tais como a raça, etnia, religião, etc.) que, normalmente, se 

perpetuam geracionalmente. O mesmo autor refere-nos, também, que pessoas com o mesmo estigma têm, normalmente, 

aprendizagens e ajustamentos semelhantes, não se devendo, contudo, confundir a história do grupo de pessoas com determinado 
estigma, da história do estigma em si. 
5 Jean Stoezel (1976) define o desvio como estado do membro de um grupo que se afasta, pelos seus valores, opiniões e 

comportamentos das normas do grupo, para além do que ele tolera. Apesar de materializado o desvio em cada individuo, o desvio 
necessita, como é evidente no texto, de uma leitura sociológica.  Na visão de Becker (1963), o desvio é, então, produto da sociedade, 

não por nela se encontrarem os fatores desviantes, mas sim por o desvio surgir aquando da criação de regras por alguns grupos 

sociais, definindo que a sua infração será desviante. Neste sentido, o comportamento desviante está intrinsecamente relacionado 
com a estrutura social e cultural.  
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de características que o grupo dominante possui, comportando o efeito de descrédito. 

Não obstante o estigma não se referir obrigatoriamente a uma característica má, a 

mesma característica que, por um lado, é um estigma, por isolar o indivíduo de um 

determinado grupo, pode, por outro lado, ser um fator de identidade, inserindo o 

indivíduo noutro grupo, que o verá como normal. Em todo o caso, a estigmatização de 

um indivíduo poderá, tal como amiúde ocorre, impedir os outros de ter em conta os seus 

restantes atributos. Segundo Goffman (1963:23), “grande parte daqueles que se incluem 

em determinada categoria de estigma podem-se referir à totalidade dos membros pelo 

termo ‘grupo’ ou um equivalente, como ‘nós’ ou ‘nossa gente’. Da mesma forma, os 

que estão fora da categoria podem designar os que estão dentro dela em termos 

grupais.”. Sendo o estigma resultante da discrepância entre a identidade real e a 

identidade virtual e o desvio efeito da relação entre o olhar do estigmatizado, neste caso, 

o toxicodependente e a sociedade, as instituições, os ‘normais’6 ou o que Becker (1973) 

denomina com pertinência o ‘empreiteiro da moral’, esta abordagem enquadrada no 

chamado interaccionismo simbólico será certamente um dos vectores estruturantes na 

compreensão e explicação da toxicodependência. Contudo, a existência do ‘empreiteiro 

da moral’, enquanto impositor de regras, é paradoxal, uma vez que esta só faz sentido 

enquanto existir infração, que é, precisamente, o que o impositor combate. Porém, se o 

impositor falha em extinguir as infrações que combate perde credibilidade, mas se é 

bem-sucedido, perde o seu trabalho (Becker, 1963), não raro aplicável a responsáveis de 

instituições ocupadas com a toxicodependência. 

A própria construção do conceito de subcultura foi inicialmente relacionada com a 

noção de desvio. Assente na socialização realizada em ambientes que apresentam 

normas e valores diferentes daqueles que são emanados pela cultura dominante, a 

apreensão de uma subcultura pode explicar o percurso desviante encetado por alguns 

indivíduos, em especial em contextos espaciais marginalizados (Cohen, 1955; Miller, 

1958). Por exemplo, a aceitação ou não do consumo de drogas está bastante relacionada 

com o contexto em que ocorre e com os significados que lhe são atribuídos (Agra, 

1995). Se integrado em determinados rituais, o consumo foi em determinado tempos e 

ambientes bem aceite. A designação de desvio também não é infalível, porque 

determinadas pessoas podem ser designadas como desviantes, mesmo não o sendo, bem 

                                                 
6  A maior parte das vezes a distinção do normal e do anormal  é encarada, em termos médicos, são e patológico. A este respeito, 
Gilberto Velho (1981) considera os comportamentos desviantes são frequentemente rotulados de anormais e ainda vistos como 

expressão de desequilíbrios e de doenças. Desta forma, ter-se-ia que diagnosticar o mal e curá-lo, havendo desviantes passiveis de 

serem curados e outros não. Esta perspectiva médica induz erroneamente a localizar o mal no individuo, definido como mazela 
endógena ou mesmo como fator hereditário. 
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como uma parte dos desviantes pode nunca chegar a ser identificada como tal. Por isso, 

alguns autores nos referem que não é muito pertinente tentar encontrar factores que 

expliquem o desvio, mas sim atentar na questão da construção de uma identidade 

desviante, algo que o grupo de toxicodependentes partilha. Diversas teorias têm 

abordado o fenómeno do desvio, como as de âmbito biológico ou psicológico. No 

entanto, aborda-se a teoria da rotulagem (labeling theory) por se considerar que esta traz 

importantes contributos para a análise da figura do toxicodependente. 

Com efeito, a teoria da rotulagem remonta a uma posição de Howard Becker 

(1973), segundo o qual o núcleo dos processos desviantes está relacionado com as 

normas que definem um comportamento como ilícito ou não. Ou seja, nenhum 

comportamento é desviante por si só e só o passa a ser a partir do momento em que 

passa a ser definido como tal e se torna visível. O problema consiste então em 

compreender o que os grupos sociais definem como normal ou desviante, as respectivas 

regras e fins (Becker, 1973; Agra, 1995; Demartis, 2002: 106). Deste modo, o desvio 

tem a ver com as relações de poder existentes numa determinada sociedade e varia de 

cultura para cultura. Está intimamente ligado com as normas legais estabelecidas, mas 

também com as normas sociais. 

Outsider é o termo aplicado para designar a pessoa que não segue as normas 

estabelecidas pelo poder social dominante. Pode-se relacionar este termo com a 

segregação de grupos minoritários, ou mesmo com as pessoas com menor capacidade 

económica, uma vez que geralmente são grupos que detêm menos poder dentro da 

esfera da hierarquia social. Daí a relação feita frequentemente entre toxicodependência - 

pobreza - bairros sociais, não obstante a transversalidade do consumo de drogas. 

A pessoa etiquetada como desviante ou mesmo delinquente será assim 

considerada e tratada como tal, aumentando ainda mais o fosso entre si e o resto da 

sociedade. Lemert (1967) faz uma distinção entre desvio primário e desvio secundário. 

Enquanto no desvio primário o indivíduo é rotulado como desviante quando existem 

fortes probabilidades de ingressar numa carreira desviante, no desvio secundário o 

indivíduo, percepcionando o seu rótulo e aceitando-o como tal, cimenta a sua atitude de 

transgressão mais ainda na medida em que a própria reação social acaba por ditar a 

segregação do indivíduo de determinadas esferas nnormativas, retirando-lhe recursos, 

deixando-lhe como única alternativa o percurso desviante que tende a solidificar-se. 

Segundo Goffman (1986), assistimos portanto na esfera individual à profecia que 

se auto-realiza. Uma pessoa desacreditada tem a necessidade de estar constantemente a 



  20 

 

 

manipular informação (quer para o seu bem estar social quer para o seu bem estar 

psicológico), mantém laços com o social mas alia-se, ao mesmo tempo, a pequenos 

grupos desviantes, para poder realizar as suas práticas de consumo, por exemplo. E, se 

num primeiro momento, já é uma pessoa desacreditada pela visibilidade do seu estigma, 

será discriminada espacial e relacionalmente, levando-a a imagem de desviante e a 

restringir as suas sociabilidades apenas com o seu grupo desviante  (Goffman 1986).  

Com efeito, os fundadores do interaccionismo simbólico, na esteira da 

metodologia weberiana (Weber 1978) e retomada por Touraine (1982), relevam a 

importância dos significados dos diversos actores, dando assim um contributo muito 

importante para a análise da problemática do uso de drogas na medida em que 

potenciaram a reequação da relação e da interação entre os diferentes actores enredados 

no fenómeno deste tipo de consumo (Fernandes, 1998), ampliando assim o nosso olhar 

sobre o fenómeno. Os objetos não são detentores de um significado por si só, estes 

dependem dos sujeitos, em determinada relação e em determinado contexto, havendo 

por isso variação. Os significados são socialmente produzidos, partilhados, interpretados 

e modificados. Por exemplo, o ato de consumir uma droga ilícita pode ter um 

significado bem diferente para um consumidor e para uma pessoa não consumidora. É 

frequente observar em algumas relações pais e filhos estas divergências. Enquanto para 

os primeiros, o consumo possa significar uma transgressão clara e uma afronta aos 

valores familiares, a clara intenção de uma ruptura familiar, para os segundos pode 

significar apenas um acto de partilha, de convivência com amigos e uma forma de 

diversão.  

Assim, torna-se essencial compreender os significados que as pessoas atribuem 

aos seus actos nas suas interacções e (auto)interacções, uma vez que os sujeitos também 

interagem com o seu self, uma característica que não se coaduna com uma dimensão 

estrutural mas antes com um processo, contínuo, de construção e de adaptação, aos 

objectos, às relações, aos contextos e significados atribuídos. Esta foi uma linha 

interpretativa detalhadamente defendida pelos fundadores do interaccionismo simbólico, 

a começar por um Mead (1934), na sua obra Mind, Self and Society, em torno da 

formação do self, designadamente no desenvolvimento da criança no mundo social, quer 

na fase da imitação quer na subsequente fase do jogo, quer ainda na fase adulta na 

socialização secundária para o desenvolvimento de identidades, competências e relações 

perante os mundos institucionais e, em particular, na divisão social do trabalho, 
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incorporando representações do mundo e de si mesmos. O outro generalizado (the 

Generalised Other) da sociedade envolvente reflecte-se e prolonga-se no self.    

 

2.3 As perspectivas (neo)marxista e teorias na busca de uma síntese   

Por fim, destacaremos a abordagem marxista (cf. Marx 1981), cujos fundadores, 

por analogia com situações similares ao tempo, no que concerne as condições de vida e 

habitação deploráveis, considerava que os comportamentos ditos desviantes ou mesmo 

crimes perpetrados por membros das classes operários eram expressões de revolta face à 

ordem vigente. É bem conhecida a tese marxista que «não é a consciência que 

determina a vida mas a vida que determina a consciência», o que vem significar que a 

infraestrutura constitui o factor determinante, que os indivíduos se limitavam a 

reproduzir as ideias dominantes, pelo que se tornava necessário os indivíduos tomarem 

o destino nas suas próprias mãos, do qual dependeria a mudança mas esta só será 

significativa e substancial quando for profunda, ousej, quando estivermos perante uma 

revolução. Não sendo o caso, é o diálogo entre a estrutura e a ação que, no quotidiano 

interagem e se posicionam por sua vez, em função das forças em presença, isto é, dos 

tempos, contextos e pretextos.  

Com base na teoria marxista, podemos referenciar o importante contributo de Karl 

Mannheim, para quem «todo pensamento se processa numa totalidade histórico-social». 

Mas mais do que «estudar e explicar esse papel funcional do pensamento social e 

existencial nos vários estágios do processo real», o que aqui interessa é «descobrir a 

correlação entre o “estilo de pensamento” subjacente a uma dada posição e a 

“motivação intelectual” de um certo grupo social» (Mannheim, 1974: 64-73), o que o 

leva a distinguir os conceitos de ideologia, enquanto conjunto de ideias tendentes a 

manter o statu quo do passado ou do presente, à qual se contrapõe a utopia, enquanto 

conjunto de ideias-motoras capazes de transformar a realidade. 

Cruzando a dimensão estrutural e a dimensão accionalista relativamente ao 

fenómeno do consumo de drogas como algo com diversas significâncias, consoante os 

sujeitos, os grupos e as classes, também Bourdieu (1989) contribui para compreender a 

contradição que reside no fenómeno do uso de drogas.  Do mesmo modo, para Elias 

(1993:21-46, 1994?), o meio social (família, comunidade, grupos sociais, sociedade) é 

estruturante não só na formação da identidade do actor social, mas também no 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento, quer na fase da puberdade, quer na 

fase adultícia. Os actores sociais individuais e colectivos que, por sua vez, têm 
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capacidade de interpretar e actuar sobre o meio envolvente, podem deter na sociedade 

diferenciadas posições, podendo uns encontrar-se numa posição mais elevada na  

hierarquia social, proporcionando-lhes mais recursos nomeadamente de poder e, com 

este, poder considerar-se eles próprios, em relação aos demais, como “melhores” e 

dotados de qualidades superiores.  

Nesta mesma linha de síntese, embora mais ecléctico se situa a posição de 

Giddens (2000) invocando a relação dialéctica entre acção e estrutura que o autor 

denomina «dualidade da estrutura», remetendo-nos para a ideia de acção ou de agência. 

Ou seja, trata-se de «um fluxo contínuo da conduta» chamando à atenção para a 

importância das consequências não intencionais da acção, da conduta intencional «na 

medida em que surgem sistematicamente incorporadas no processo de reprodução das 

instituições» (Giddens, 2000: 14 e 22).  

 

 2.4 A toxicodependência e as representações sociais  

As representações sociais e os modelos que as sustentam são entendidos por 

Oliveira (2011) como uma "epistemologia do senso-comum", uma forma de 

conhecimento particular com grande poder transformador, formando condutas e 

realidades, enquanto sistema de crenças dita comportamentos e ações. Ao analisar 

atentamente as representações sociais nos mais diversos níveis, pretende-se tão 

simplesmente perceber como se constrói o pensamento social, e em que é que ele se 

traduz. As representações sociais permitem interpretar da realidade e a interpretação do 

meio envolvente, dando sentido aos acontecimentos. As representações sociais 

contemplam a atitude e a imagem do objeto, determinando o comportamento. 

Concebidas as representações sociais como formas de conhecimento do senso 

comum, em que se destacam, em simultâneo, o papel ativo do sujeito e as 

determinações sociais da sua constituição, importa, porém, ter presente o modelo teórico 

das representações sociais formulado de modo mais sistemático por Moscovici (1976) e 

outros conterrâneos. Dada a relevância de avaliar quais as representações sociais sobre a 

droga e, em particular, sobre o consumo das drogas, teremos que socorrer-nos do 

conceito das representações sociais, tendo em conta o excepcional contributo de 

Moscovici (1976), enquanto fenómeno interdinâmico no âmbito da psicologia social. 

Tal se deve à influência dos padrões de comunicação político-ideológicos sobretudo 

desde a segunda metade do século XX, pois, ainda segundo Moscovici (2001 in Vala 

2002), uma dada representação não tem que ser real, mas é a realidade para o conjunto 
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de pessoas que a partilham. Porém, esta perspectiva do conceito de representação social 

deve ser completado ou mesmo confrontado com as diversas e, eventualmente, opostas 

concepções sobre o estatuto explicativo (ou não) das representações sociais, obrigando a 

fazer uma revisitação do conceito desde a perspectiva funcionalista como força 

constrangente e determinante, passando pela weberiana e interaccionista simbólica em 

que os actores têm capacidade de inovação e transformação social, até marxista que as 

considera expressões de condições materiais de existência e de vida (cf. Silva et al 

2012:137-141).    

As representações sociais têm como objetivo comum a todas as sociedades a 

produção de significados e sentidos, enquanto “conjunto de conceitos, preposições e 

explicações criado na vida quotidiana no decurso da comunicação interindividual. São o 

equivalente, na nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades 

tradicionais (…), a versão contemporânea do senso comum” (Moscovici, 1981: 181 in 

Vala, 2002: 457). Moscovici (1961 in Vala, 2002) acrescenta que as representações 

sociais formam e conduzem os comportamentos e interações dos indivíduos, auxiliando-

os na resolução de problemas e modelando as relações sociais que estabelecem.  

Na perspetiva de Porto (2006), este autor sustenta que as representações sociais 

são o fruto da articulação das subjetividades pessoais e coletivas, num processo de 

atividade mental, mediante o qual as estruturas cognitivas, emocionais e afetivas se 

encontram em intercâmbio e em constante reconstrução da realidade pela atribuição de 

significados.  

Indo ao encontro do pensamento de Moscovici (1976), as representações sociais 

devem ser consideradas em termos de conteúdo e processo, isto é, deve ter-se em conta 

o que as pessoas pensam e a forma como o fazem e em determinados contextos de 

partilha coletiva, pois trata-se de um fenómeno que irá refletir o posicionamento social 

dos indivíduos na sua relação com o grupo e deste na relação com os outros (Vala, 

1993, Santos, 2000), o que certamente contribuirá para a formação de grupos sociais. 

Em termos de conteúdo do nosso pensamento quotidiano, torna-se evidente a 

importância da cultura pelo conjunto de ideias que lhe dá coerência (crenças religiosas, 

pessoais, sociais e culturais) (Moscovici, 1976), o que certamente influencia os diversos 

relacionamentos.  

Num artigo de Valentim (1996) sobre a perceção social do consumo de drogas 

ilícitas junto dos responsáveis de paróquias sobre o consumo de drogas na própria 

comunidade, a representação do toxicodependente centra-se na figura do 
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viciado/dependente, na dos utilizadores habituais e nos experimentadores, sendo a 

primeira indicada como a principal. Porém, assiste-se a uma deslocação da figura do 

"folk devil" do junkie da castanha para o "pastilhado" num movimento que acompanha a 

deslocação dos padrões de consumo da heroína para o "ecstasy" e outras novas drogas. 

As representações sociais que circulam sobre o tradicional junkie como figura noctívaga 

e sinistra são substituídas pelas representações sobre o "pastilhado", os territórios 

psicotrópicos (Fernandes, 1998), pelas discotecas e de festas rave. Como referem os 

autores, o cidadão comum capta dos média aquilo que vai de encontro ao seu 

estereótipo, ou seja, "ancora" a informação circulante, ancora o objeto em referências já 

preexistentes no seu pensamento, tal como nos refere Moscovici (1984).  

São muito poucas as investigações no âmbito das representações sociais na sua 

relação com o objeto "toxicodependências" (Valentim, 1996). O estudo do pensamento 

sobre o cidadão normal acerca das drogas é muito reduzido (Oliveira, 1997), pelo que o 

consumo de drogas acarreta toda uma dimensão construída socialmente, que atravessa 

senso comum e conhecimento científico.  

O fenómeno de "consumo de drogas ilícitas é objeto de uma inequívoca 

dramaticidade social" (idem). Sendo a representação social definida como “uma 

modalidade de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada com um objetivo 

prático e que visa contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto 

social” (Jodelet, 1989:16 in Vala, 2002: 457). É um “universo de opiniões” (Moscovici, 

1972 in Paiva, 2010) orientadas para a comunicação e compreensão do contexto e das 

experiências que vivenciamos (Moscovici & Jodelet, 2001 in Porto, 2006 e Spink, 

1993).   

Também no tema das drogas e toxicodependência, as representações sociais 

permitem compreender melhor a construção e importância dos preconceitos e a 

relatividade da realidade, de indivíduos e grupos específicos, assim como determinados 

protótipos promovem os preconceitos e geralmente levam a decisões apressadas, que se 

costumam basear e/ou na generalização ou até mesmo na sua particularização. As 

representações sociais são assim o produto duma actividade de apropriação da realidade 

exterior e, simultaneamente, o processo de elaboração psicológica e social da realidade 

(Cabecinhas, 2009: 4). 
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Capítulo 3 - Modernidade, globalização e droga: um breve olhar histórico  

 

Nas últimas quatro décadas, as sociedades têm sofrido transformações que se têm 

vindo a refletir até aos dias de hoje. Tais transformações e mudanças não estão 

confinadas simplesmente a alguns países, mas atingem todos, ainda que de formas e 

intensidades diferentes, mais ainda no actual quadro e processo de globalização. Para 

melhor percebermos as dinâmicas da modernidade e da globalização, vamos fazer uma 

breve síntese da visão de alguns teóricos que se debruçaram sobre estas temáticas. 

Começando por Giddens (1997), este autor não concebe a globalização como processo 

dissociado do processo de modernização; pelo contrário, ele sustenta que as sementes da 

globalização são plantadas pelos processos de modernização.  

O autor não aceita a globalização como representando o começo de uma nova era 

nem sequer de uma nova época da humanidade, pois a globalização é uma continuação 

de tendências postas em movimento pelo processo de modernização que teve início na 

Europa do século XVIII. A modernização substituiu as formas de sociedades 

tradicionais (Giddens 1997), aliás na esteira das distinções feitas por autores clássicos 

de diversos quadrantes, embora sob diversos conceitos, tal como o sintetizou Silva 

(2012:216 ss): comunidade versus sociedade (Tonnies 1953), solidariedade mecânica 

versus solidariedade orgânica (Durkheim 1977 I: 87ss),7 comunidade tradicional e 

respectivos tipos de economia e autoridade versus sociedade moderna e respectiva 

economia de mercado e autoridade legal (Weber 1978), campo-cidade (Marx e Engels 

1972), ou as variáveis-padrão tradicionais (a orientação colectiva, a afectividade, a 

adscrição em base parental e a normatividade difusa versus variáveis-padrão modernas 

(autoorientação, a neutralidade afectiva, valores ditos universais e realização baseada no 

mérito) em Parsons (1988).  

As ideias nucleares dos clássicos viriam a ser retomadas e recontextualizadas por 

Giddens (1997) ao explicar o carácter dinâmico da vida moderna, nomeadamente a 

descontextualização das instituições sociais e a diferenciação dos sistemas sociais pré-

modernos e modernos. Independentemente da expressão utilizada, ambas servem para 

designar a separação progressiva de funções, de tal forma que os modos de atividade 

                                                 
7 Enquanto a comunidade se caracterizar-se-ia pelo interconhecimento e pelas relações primárias, afectivas e personalizadas face a 

face, a sociedade pressupõe relações impessoais, segmentarizadas e contratuais. Em linha similar, enquanto a solidariedade 

mecânica, própria das tradicionais sociedades tribais e agrárias pauta-se por reacções similares perante a violação das normas e 

valores comuns, a solidariedade orgânica, assente na divisão social do trabalho, emerge da diferenciação e interdependência de 
funções. Para maior desenvolvimento, cf Silva (2012: 216 ss).    
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organizados de forma difusa nas sociedades pré-modernas se tornam mais 

especializados e rigorosos com o advento da modernidade (Giddens, 1997). O impacto 

destas transformações nas instituições modernas significou a remoção das relações 

sociais dos contextos de espaço-tempo, acelerando assim a distanciação introduzida pela 

modernidade. A modernidade em Giddens (1997) pode ser definida, no plano 

institucional, como uma ordem social multidimensional baseada nas articulações entre o 

Estado-Nação, o capitalismo, o industrialismo e o poder militar.  

A introdução do capitalismo trouxe consequências notáveis. Na visão de Marx 

(1974) tratou-se de uma revolução das forças produtivas, na de Weber (1964) tal estava 

relacionado com o processo de racionalização, porque difundiu em todas as esferas de 

atividade uma nova lógica de pensamento e ação. A figura de empresa e a de empresário 

tornaram-se palavras-chave num ambiente de modernidade, porque é através deles que 

existe a competição no mercado, com o intuito de dominar, de forma competitiva, o 

mundo económico. Por exemplo, as multinacionais apostam na deslocalização das 

empresas para os países que oferecem melhores condições de investimento, preço mais 

baixo da mão-de-obra e menor incidência fiscal sobre a economia e o movimento dos 

capitais. Essas multinacionais "sem nome", ou seja, não dão o rosto e, por sua vez, 

secam e extraem os recursos naturais e empobrecem a sociedade e, em particular, os 

países do Terceiro Mundo, além de degradarem o meio ambiente e a economia social 

desses países.  

Com a modernidade, saudada por uns e temida por outros, são sobretudo estes 

últimos que a consideram  uma ameaça global, na medida em que a única preocupação é 

o dinheiro e o aumento da produtividade, não havendo preocupação, por parte das 

nomeadamente dos grandes grupos económicos e financeiros, com a precariedade ou o 

desemprego com que as pessoas se confrontam. O que distingue a era moderna de 

qualquer outra é o seu extremo dinamismo, em que tudo cresce a um ritmo desenfreado. 

Estes fatores afetam sobretudo as práticas e os comportamentos sociais.  

Giddens (1997) aponta alguns fatores para explicar o carácter peculiarmente 

dinâmico da vida moderna. O primeiro elemento referenciado pelo autor tem a ver com 

a separação do tempo e do espaço, fazendo assim uma comparação com as sociedades 

pré-modernas. Nas sociedades tradicionais, a proximidade das pessoas com a natureza 

por causa da actividade na agricultura como meio de subsistência, fazia com que o 

sentido temporal das pessoas fosse baseado em estações. Assim, enquanto nestas 
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sociedades o tempo e o espaço permaneciam essencialmente ligados através do lugar, 

nas sociedades modernas verifica-se uma separação de tempo e espaço, o que comporta 

o desenvolvimento de uma dimensão vazia de tempo, puxando o espaço para fora do 

lugar. O autor utiliza inclusive a ideia da dialética, recorrendo ao conceito de desencaixe 

do espaço-tempo para explicar o movimento histórico da transição das sociedades 

tradicionais para as modernas, e, por outro lado, sublinha o papel desempenhado pela 

globalização na aceleração do movimento começado com o processo de modernização.  

A modernização e a modernidade (Giddens, 1997) são baseadas num processo, 

segundo o qual a ideia fixa e estreita de lugar e espaço é gradualmente destruída por um 

cada vez maior conceito de “tempo universal”. O autor, para explicar este processo, 

recorre ao conceito de desencaixe, referindo que o processo de modernização distanciou 

os indivíduos e as comunidades das sociedades tradicionais da noção de tempo, espaço e 

status. Em suma, a ideia basilar de Giddens (1997) é a de que as sociedades tradicionais 

ou pré-modernas são tidas como baseadas sobre relações sociais encaixadas no tempo e 

no espaço.  

Também Bauman (1999) apresenta um panorama histórico dos métodos utilizados 

para criar e definir espaços humanos e instituições desde as aldeias rurais até aos 

grandiosos centros urbanos. Mais, o autor explora as dimensões de um mundo, no qual, 

através das novas tecnologias, o tempo é acelerado e o espaço comprimido, ideia já 

avançada por Harvey (   ) e o próprio Giddens (1997?).  

A globalização traduz-se numa intensificação das relações sociais a nível mundial, 

relações essas que podem ligar localidades distantes, para além de que os 

acontecimentos locais podem ser causados por acontecimentos ou fatores que se dão do 

outro lado do mundo. Importa todavia observar que as transformações que a 

modernidade e a globalização comportaram continuam a dar mais oportunidades aos 

extremamente ricos de ganhar dinheiro mais rápido. Sendo a globalização benéfica para 

muito poucos, deixa de fora grande parte da população mundial que de modo cruel o 

sistema não lhe permite aceder aos benefícios e vantagens da globalização.8 Estes 

                                                 
8 Numa perspectiva marxista, enquanto a minoria se circunscreve aos detentores dos meios de produção e a maioria 

engloca os trabalhadores assalariados e outros grupos vítimas do sistema (desempregados, famílias monoparentais, minorias étnicas, 

jovens e idosos). Outros autores fixam-se em determinadas categorias elevando indevidamente certas clivagens a contradições 

antagónicas, mas servem para ilustrar a questão do espaço-tempo na modernidade. Por exemplo, Bauman (1999) utiliza a  metáfora 
Turistas e Vagabundos para ilustrar quais são os heróis e as vítimas do capitalismo flexível, afirmando que a oposição entre turistas 

e vagabundos é maior e principal divisão da sociedade pós-moderna. Os turistas são então os que recusam qualquer forma de 

fixação, movimentam-se, porque assim o preferem, saem e chegam a qualquer tempo e até qualquer espaço para realizarem os seus 
sonhos, as suas necessidades de consumo e o seu estilo de vida, enquanto os vagabundos são os resto do mundo que se dedicam aos 
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factores negativos para vítimas da globalização desencadeiam, como refere Sennet 

(1998) riscos e consequências também negativas em termos culturais, políticos e mesmo 

psicológicos, levando amiúde as pessoas a isolarem-se e a responderem com ações 

agressivas, criando, tal como refere Becker (1973), os seus próprios ghettos com suas 

fronteiras e normas, posturas, rituais e estilos de vida considerados ‘bizarros’ e em 

confronto com os convencionais. Segundo Fortuna (2001), a cidade, após superar o 

conflito ancestral com o campo, substituiu-o pelo conflito consigo mesma, 

transportando a disputa dos “mais ricos, mais cultos e mais poderosos” (2001: 134) das 

cidades com os “mais frágeis, mais pobres e mais incultos” do campo, pela disputa dos 

mais ricos, cultos e poderosos contra os mais frágeis, pobres e incultos, do domínio 

urbano.   

A droga e a história do consumo de drogas, sendo um fenómeno secular e 

recorrente, tem conhecido diversas configurações, mudanças e funções, dependendo de 

diversos factores de ordem económica, política, cultural. De facto, ao longo da história, 

o consumo de drogas progrediu, assumindo diferentes características: fonte de prazer, 

inspiração, comunicação entre o homem e a divindade, cura e, atualmente, um grave 

problema que agita e alarma as sociedades (Nunes e Jólluskin, 2007).  

Nos séculos XVI e XVII o termo droga servia para designar substâncias naturais 

e/ou especiarias utilizadas principalmente na alimentação e na medicina, embora 

também pudessem ser consumidas por motivos de prazer consumidas por prazer (por 

exemplo, no Brasil o pau-brasil e o açucar) e, neste contexto e enquadramento, a 

distinção entre alimento e remédio era muito ténue (Carneiro 2005).  

Historicamente, até ao início do século XX, o uso de substâncias era justificado 

pela busca de bem-estar (Castro, 2004);  contudo, a partir dos anos sessenta, assistiu-se 

a uma expansão do consumo de drogas como a heroína e a cocaína (Poiares, 1999). Em 

meados do século XIX surge, nos Estados Unidos, a noção de “toxicómano” (aquele 

que consumia drogas proibidas, independentemente da substância e do seu modo de 

administração, dose ou frequência) (Castro, 2004) e de “drogado” (Ferros, 2011).  

Hoje, porém, as delimitações entre os conceitos de droga e alimento são 

claramente definidas, dando lugar a um considerável grau de controlo moral, político e 

                                                                                                                                               
serviços dos turistas. Este sector da população movimenta-se, pois são empurrados pela necessidade de sobrevivência, não havendo 

lugar para sonhos, aceitando um emprego qualquer desde que possam ganhar dinheiro. As pessoas são excluídas, sem que sequer 
alguém lhes pergunte a sua opinião. 
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argumentação jurídica. Por seu turno, tem sido historicamente variável o julgamento 

sobre quais os produtos licitos ou ilícitos: por exemplo, enquanto no século XVII 

prudutos como o tabaco,o chá ou o café eram, por razões económicas e politicas, 

proibidos, hoje são correntemente comercializados e consumidos sem proibições ou 

restrições, as drogas são consideradas ilícitas, nomeadamente as drogas duras, 

atendendo a que alguns países já legalizaram a venda e o consumo de drogas leves (por 

exemplo, Holanda). Trata-se  de uma classificação moral e política com certo grau de 

discricionaridade e variedade de sanções morais e eventuais condenações judiciais aos 

infractores.  

Atendendo ao interesse económico de determinados produtos em função da sua 

mercantilização, vários deles foram objecto de controlo e mesmo de proibiçao, sendo de 

referir o álcool, cuja produção, distribuiçáo e consumo nos Estados Unidos passaram, 

nas décadas de 1920-30,a ser probidas à luz da chamada Lei Seca aprovada em 1919, o 

que viria a dar lugar ao comércio ilegal do mesmo. Se paulatinamente em décadas 

posteriores, nomeadamente no pós 2ª guerra mundial o comércio do álcool, tal como o 

do tabaco, deixaram de ser proibidos e inclusive as drogas leves foram, nas últimas 

décadas, legalizadas em diversos paises, nomeadamente na Holanda, outras substâncias 

psico-activas foram sendo probididas, dando lugar a toda uma panóplia de mercados 

ilícitos, agências e actores clandestinos, incluindo figuras de topo de certos Estados, que 

se apropriam de lucros astronómicos obtidos neste sector, em grande parte pela sua 

natureza de produtos ilícitos. E é justamente este carácter ilegal que comporta toda uma 

série de problemas, quando o comércio e consumo de outros produtos – alguns deles 

nefastos para a saúde – continuam sendo objecto de estímulo dos mercados e suas 

campanhas de publicidade.  

A toxicodependência tornou-se um flagelo ao longo dos tempos, manifestando-se 

de forma complexa, com repercussões a vários níveis, dando origem a vários modelos 

explicativos deste fenómeno (Ferros, 2011). Ao nível internacional cumpriu-se, em 

2009, uma década sobre as declarações e os planos de ação aprovados na 20.ª Sessão 

Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGASS). Em Junho de 2011 

realizou-se, em Viena, mais uma sessão de trabalho, cujo relatório nos informou que 

tem havido uma estabilização dos mercados de droga, mas, também, que subsistiu um 

aumento da produção e do consumo de substâncias opióides sintéticas, ilícitas, assim 

como das de venda com receita médica (UNODC, 2011). Em todo o mundo, cerca de 
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210 milhões de pessoas (4,8% da população entre os 15 e os 64 anos) consumiram 

substâncias ilícitas, no mínimo uma vez durante o último ano. Manteve-se estável o 

consumo geral de drogas, incluindo o consumo problemático (0,6% da população entre 

os 15 e os 64 anos), apesar de ter disparado a utilização de substâncias não submetidas a 

fiscalização internacional, como a piperazina e a catinona. Igualmente tem evoluído, no 

mundo, o aumento de substâncias sintéticas que imitam os efeitos dos canabinóides 

conhecidos como spice. Não obstante, tem-se dado menor relevância à expansão das 

drogas sintéticas na Ásia Sudoriental e em África (UNODC, 2011).  

Em tal contexto, o aumento vertiginoso da produção, tráfico e consumo de 

estimulantes do tipo anfetamínicos, bem como o ressurgimento da adormidera ou planta 

do ópio-chamada, como sabemos, papaver somniferum, na produção de heroína, na 

Ásia e África-oferecem motivo de preocupação para os Estados Membros das Nações 

Unidas (UNODC, 2011). Sob o princípio da responsabilidade partilhada entre os 

Estados Membros das Nações Unidas, foi reafirmado como necessário e imprescindível 

o papel de fiscalização internacional, bem como o esforço conjunto de delinear 

estratégias para diminuir o cultivo, a produção e o tráfico de drogas (UNODC, 2011).  

Na Europa tem sido possível constatar um crescente consenso, quer na forma 

como os Estados Membros da União Europeia têm vindo a adotar estratégias nacionais 

de luta contra a droga, quer no contributo que têm dado para o debate mundial sobre 

este tema. Treze Estados Membros estão mesmo a reformular ou a rever as suas 

estratégias ou planos de ação nacionais de luta contra a droga. O modelo europeu tem-se 

caracterizado por um equilíbrio pragmático dos objetivos de redução da oferta de drogas 

com os objetivos de redução da procura, bem como com o reconhecimento da 

importância tanto dos direitos humanos como os da segurança na comunidade 

(Observatório Europeu das Drogas e das Toxicodependências, 2011). Parece registar-se, 

também, um aumento do consumo problemático por medicamentos vendidos por receita 

(OEDT, 2011).  

Em 2008 procedeu-se, na Europa, à avaliação do plano de ação de luta contra a 

droga iniciado em 2005. No seu segundo período de execução (2009-2012) esteve em 

preparação um novo plano, que pretendia levar por diante a estratégia da União 

Europeia neste domínio (OEDT, 2011). É sabido, todavia, que o número de 

consumidores de droga na Europa, em tratamento devido à sua toxicodependência, 

cresceu nos últimos anos e, em muitos países, uma percentagem significativa dos 
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consumidores problemáticos de opiáceos que fazem tratamento de substituição a longo 

prazo estão integrados em programas de redução de danos, uma vez que se dá mais 

atenção à qualidade de vida e à prevenção dos riscos na saúde pública do que apenas à 

abstinência e à adesão ao tratamento (OEDT, 2011).  

A condição de sem-abrigo, conjuntamente com a de vida num alojamento 

inconstante é, como sabemos, uma das formas mais graves de exclusão social com que 

os consumidores problemáticos de droga estão confrontados. Atinge cerca de 10% dos 

consumidores que começaram o tratamento em 2006 (OEDT, 2009). Assim sendo, 

ajudar os utentes do tratamento da toxicodependência a encontrar emprego, tem sido um 

elemento fundamental da reintegração social, uma vez que os dados demonstram que, 

em dois utentes que iniciam o tratamento, um está desempregado (OEDT, 2009). Aliás, 

de acordo com este elemento, existem novas abordagens bem-sucedidas para ajudar os 

utentes a encontrar e manter o emprego, as quais abrangem: sistemas de orientação, 

empregos subsidiados e um acompanhamento especial para empregadores e 

trabalhadores, como o efetuado no âmbito do projeto Ready forem work, na Irlanda, ou 

do programa Vida e Emprego, em Portugal.  

Em Portugal, desde 2001, lançou-se e experimentou-se o que poucos países se 

atreveram a tentar: a descriminalização da posse de droga para consumo, incluindo 

drogas que alguns países classificam como duras (cocaína e heroína). Estas mudanças 

na política nacional constituíram um ponto de viragem para o país e um marco na 

política internacional da droga. Foram, igualmente, muito importantes para o 

desenvolvimento de sistemas de articulação entre o tratamento e a dissuasão do tráfico e 

do consumo: em vez de se tentar diminuir o uso, através da punição dos consumidores, 

as novas medidas incriminaram as drogas ilegais, mas já não consideravam (nem 

consideram) o consumo como um crime.  

O que foi adotado em Portugal não se resumiu a uma contraordenação 

administrativa, realizada pelas Comissões de Dissuasão da Toxicodependência 

(CDT/Ministério da Saúde) face à posse de drogas para consumo; antes, constituiu uma 

atividade que institui um vasto leque de medidas em áreas como a prevenção e a 

educação social, desencorajando o uso de substâncias e provocando a redução de danos, 

ao mesmo tempo que foi ampliando tanto o tratamento de toxicodependentes como a 

assistência na reinserção social e nos serviços prestados pelos Centros de Respostas 

Integradas/ARS.  
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Os efeitos da experiência portuguesa em termos de política da droga foram 

corroborados pela investigação (Negreiros & Magalhães, 2009; IDT, 2008), sendo que a 

experiência em Portugal tem mesmo servido de exemplo a nível internacional, na exata 

medida em que demonstra alguma ineficácia da posição repressiva e expulsiva na 

guerra às drogas.  

É sabido que o tempo de mudança e de transformação de estilo de vida dos utentes 

e das suas famílias, por vezes, não caminha a par com os recursos oferecidos. O papel e 

o lugar das respostas psicológicas e psicoterapêuticas são processos lentos e que, por 

sua vez, também têm sido menos estudados, não só porque requerem disposição e 

formação específicas dos profissionais que articulam com as equipas de investigação 

que se interessam por esta área, mas também porque implicam elevados custos e 

dificuldades de critérios metodológicos nem sempre são exequíveis. Promover a 

articulação entre a visão do investigador e a do clínico na perspetiva de encontrar 

procedimentos para a realização da investigação a partir dos processos clínicos de 

tratamento, plurais e idiossincráticos é tarefa árdua, morosa e complexa, no que se 

inscreveu pela parte das Instituições CAT de Braga e Centro de Alojamento da Cruz 

Vermelha em Nogueira, em que decorreu uma parte desta investigação. 

O aumento do problema da droga em Portugal ocorreu na década de 70, quando 

surgem as “toxicodependências contemporâneas” (Ferros, 2011). Perante tal fenómeno, 

a partir da segunda metade da década de 70, os governos de então reagiram, optando por 

uma intervenção direta, mas insuficiente, do Estado, com a criação de três Centros de 

Estudo e Profilaxia da Droga (CEPD) para todo o país, primeiro em Coimbra, depois em 

Lisboa e no Porto (Neto, 1996).  

Nos anos 80 houve uma mudança de cenário, as drogas começaram a ser 

facilmente acessíveis, assistindo-se à explosão da disponibilidade da heroína (Ferros, 

2011), iniciando-se também a prática de fumar esta mesma droga nas grandes cidades 

verificando-se, na década de 90, a expansão do consumo desta ao interior do país (Neto, 

1996). Em 1982, verificou-se a revogação dos diplomas legais de 1975 e 1976, com 

algum reforço e carácter psicossocial das drogas (Sommer, 2004).  

No entanto, o início da década de 90 caracteriza-se por um acesso fácil à heroína e 

à cocaína e pelo aumento da oferta desta, o consumo de haxixe, cocaína e heroína 

estendeu-se a todo o país tanto nas zonas urbanas como rurais (Ferros, 2011). Segundo 

Neto (1996), enquanto os consumos tradicionais de drogas eram contagiosos, e as vias 
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de administração não incluíam grandes riscos, a toxicodependência de hoje atinge 

proporções verdadeiramente pandémicas e as vias de administração, designadamente a 

injetável, constituíam-se como fatores altamente perigosos para saúde, quer a nível 

individual quer pública. Incluem-se neste quadro as novas drogas, e designers drugs, ou 

seja, drogas de laboratório, que, tendo aparecido nos finais dos anos vinte, começaram a 

ganhar notoriedade nos anos oitenta e generalizaram-se rapidamente, por todo o lado, 

sendo consumidas sobretudo nas rave partys  e nos dance clubs, associando aos ideais 

de amor, de paz e ao movimento de cultura  hippie dos anos sessenta.  

Relativamente aos designer drugs ou club drugs, inicialmente associadas apenas 

ao ecstasy, rapidamente levaram à recuperação de antigas substâncias da mesma 

família, como as anfetaminas, o rohypnol, o LSD, o Special K (quetamina), o fentanil, 

entre outras (Poiares, 1999). Este tipo de drogas, conhecidas vulgarmente pelo nome de 

drogas sintéticas, são as que, manifestamente, estão mais associadas às novas 

subculturas juvenis, designadamente à música de dança (Poiares, 1999).  

As drogas sintéticas constituem um fenómeno recente que difere do consumo de 

outros tipos de droga. Trata-se de um consumo recreativo, geralmente associado a 

práticas de diversão noturna e a determinados estilos de vida, em lugares e ambientes 

ocultos (clubs, raves e Dj`s Techno,house), em que, pelo menos ocasionalmente, 

assumem características de uma verdadeira subcultura (Ferros, 2011). Desta forma, 

Calado (2006:6) afirma:  

“Se entendermos os consumos recreativos numa lógica sociocultural, é 

possível perceber-se que as drogas fazem parte de lógicas de diversão e lazer 

de determinados atores sociais. Vivemos hoje numa sociedade onde o lazer, 

para muitos, se tomou um carácter mítico, desempenhando, por vezes, um 

papel absolutamente central na vida das pessoas. Segundo este ponto de vista, o 

consumo recreativo de drogas (sejam elas legais ou ilegais, sintéticas ou 

naturais) é um sub - fenómeno do atual modelo de sociedade, assente no 

consumo, na imagem e na publicidade.”  

 

Na história recente sociedade global a toxicodependência passou de um 

comportamento de carater privado e restrito de alguns grupos específicos, para um 

funcionamento social. Ou seja, a toxicodependência deixou de ser um assunto privado 

ou uma extravagância de um pequeno grupo das classes médias e altas e chegou a todas 

as famílias, mesmo às mais carenciadas (Marques, 2008), pelo que é possível delinear 

um conjunto de dimensões sociológicas, que nos vai permitir justificar o caráter social 

da toxicodependência, independentemente da especificidade do sujeito, que pode 

justificar a sua envolvência com a droga. O comércio e o consumo das drogas pervade 
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cada vez mais os bairros sociais pobres, penetra nos acampamentos de comunidades 

ciganas que, perante a concorrência das grandes superfícies e o declínio na venda de 

produtos artesanais, são tentadas a tornar-se o elo mais débil da cadeia de distribuição 

ilegal na procura do ganho fácil e rápido, uma actividade mais próxima do potencial 

consumidor e, como tal, mais exposta á perseguição das forças policiais (cf. Silva 

2000:64 ss). Neste quadro, é o Estado penal e punitivo a sobrepor-se ao Estado Social, 

tal como refere Wacquant (2011), segundo o qual, na actual fase do neoliberalismo, em 

que o Estado, ao promover uma redução significativa, ainda que variável, das funções 

sociais no campo da educação, da saúde e sobretudo da segurança social, potencia o 

crescimento exponencial do Estado policial e penitenciário e, com este, a criminalização 

dos cidadãos mais vulneráveis.  
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Capítulo 4 - Políticas públicas sobre droga  

 

No seu âmago, as políticas públicas são toda e qualquer decisão das autoridades 

governativas, que compreendem três fases: a conceção, a implementação e a avaliação 

(Silvestre, 2010). Segundo o autor, na fase de conceção existe uma predominância da 

abordagem politóloga, ou seja, da ciência política. Trata-se da formação das políticas 

públicas que é um processo que se inicia com o surgimento do problema e termina com 

a decisão sobre que bens se devem produzir ou serviços se devem prestar. 

Existem diferentes contextos e matrizes ideológicas que têm dado origem a 

diferentes ou mesmo divergentes conceitos de política pública; no entanto, uma 

definição, considerada clássica entre a comunidade científica, é a apresentada por Dye 

(1981:1) que define que a “política pública é tudo que os governos escolhem fazer ou 

não fazer”. Uma definição das mais conhecidas deve-se a Laswell, um dos fundadores 

da área de Políticas Públicas, que refere que as decisões e análises sobre política pública 

implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença 

faz (Souza, 2006). 

 

4.1 As políticas públicas a nível mundial: entre a repressão e a legalização  

A Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) alerta de que 

as drogas sintéticas são um risco crescente no mundo. Igualmente chama a atenção de 

que as drogas como o ecstasy e a metanfetamina são o segundo tipo de estupefacientes 

ilegais mais consumidos. Enquanto a heroína e a cocaína têm atraído maior parte das 

atenções nos últimos anos, os números sobre as apreensões de Estimulantes de Tipo 

Anfetaminico (ATS) e a descoberta de laboratórios clandestinos revelam uma área de 

preocupação crescente. Acessíveis e fáceis de fabricar, os ATS são drogas de escolha 

atraente para milhões de usuários de drogas em todas as regiões do mundo e oferecem 

aos criminosos uma entrada a mercados ainda não explorados. Ao contrário das drogas à 

base de plantas, como opiáceos e cocaína, drogas sintéticas podem ser fabricadas em 

qualquer lugar com baixo investimento inicial por parte dos criminosos.  

Segundo o relatório, a expansão do comércio da droga e os elevados lucros do 

crime representam uma ameaça crescente à segurança e à saúde em todo o mundo. 

Ainda de acordo com o Relatório, o número de comprimidos apreendidos de 

metanfetamina no Sudeste Asiático cresceu significativamente nos últimos anos: de 32 

milhões em 2008 para 93 milhões em 2009 e 133 milhões em 2010. A África Ocidental 
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– que se pensava ser pouco afetada pela fabricação – o tráfico, aliás ilícito, de ATS foi 

agora arrastada para o comércio. 

Ainda recentemente, em Junho de 2011, um laboratório de metanfetaminas foi 

descoberto na Nigéria, enquanto os ATS apreendidos em diversos países do Leste 

Asiático, parecem ter origem na África Ocidental. Confirmando a propagação global 

dos ATS, a fabricação também está a ser cada vez mais relatada na América Central e 

do Sul, com laboratórios a ser desmantelados no Brasil, na Guatemala e em Nicarágua. 

Além de anfetaminas e ecstasy, os mercados existentes de ATS estão assistindo ao 

ressurgimento de novas drogas estimulantes denominadas substâncias análogas, que 

estão fora do controle internacional.  

Emergindo em 2010, substâncias como a mefedrona ou a 

methylenedioxypyrovalerone (MDPV) são vendidas como “sais de banho” ou “alimento 

de plantas” e agem como substitutos para drogas estimulantes ilícitas como a cocaína. 

Mais, estas drogas, sendo altamente perigosas, são contudo ainda consideradas legais 

em muitos países, continuando amplamente disponíveis na internet.  

Segundo Szasz (1992), o proibicionismo tem sido acusado de promover 

campanhas educativas que veiculam informação parcial e, por vezes, errónea sobre as 

substâncias ilícitas, contribuindo para a ignorância e deseducação sociais (Szasz, 1992). 

Ações preventivas norteadas pela mensagem ‘simplesmente diz não’ podem servir como 

ilustração, pois fracassam no intento de transmitir informação relevante sobre as drogas 

(Moritz, 2005; Rovira & Hidalgo,2003) e tendem a afastar quem pretende continuar a 

usá-las (Rovira & Hidalgo, 2003).  

Um dos principais argumentos utilizados contra o proibicionismo diz respeito à 

sua falta de eficácia na diminuição das taxas de prevalência dos consumos (Quintas, 

2006; Rovira & Hidalgo, 2003), apesar de lhe ser reconhecido algum sucesso no que diz 

respeito ao controlo do tráfico (García Sánchez, 2006) e à redução do crime associado a 

estas substâncias (Reuter& Stevens, 2008). São vários os estudos que têm vindo a 

denunciar a modesta influência que a abordagem jurídica de repressão das drogas exerce 

na redução do seu uso, que tende a manter-se independentemente desta (Cohen, 1999; 

Farr, 1990; Reuband, 1995; Reuter & Stevens, 2008; Romaní, 2008;Quintas, 2006).  

Entre outros, destaca-se o facto de a reprovação e a repressão sociais sobre as 

drogas promoverem a estigmatização e a marginalização dos consumidores (Fernandes, 

2009; Poiares,2002; Romaní, 2008), desmotivando, desse modo, os consumidores da 

procura de cuidados de saúde especializados (Smith & Smith, 2005).  
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Considera-se, também, que o proibicionismo tem concorrido para que os 

consumidores acabem por utilizar estas substâncias em condições adversas ou perigosas 

(Quintas, 2006; Romaní, 2008), aumentando, consequentemente, os danos para a saúde 

pessoal e pública (Barbosa, 2006; Smith & Smith, 2005;Thornton & Bowmaker, s.d.).  

Dadas as limitações frequentemente associadas ao proibicionismo, vários autores 

propõem medidas alternativas, como a adoção de um livre mercado deste tipo de 

substâncias (Szasz, 1992) e a sua legalização (Pallarés,1996). Estas medidas 

descriminalizadoras parecem constituir uma opção viável, já que trabalhos que analisam 

as consequências da sua implementação têm sugerido que não potenciam um aumento 

significativo da utilização de drogas ilícitas (Cohen, 1999; Quintas, 2006). A título 

ilustrativo, Reuband (1995) não encontrou diferenças significativas nas prevalências do 

uso de cannabis e de drogas tidas como duras entre países europeus mais repressivos 

(e.g., França, Reino Unido) e mais tolerantes (e.g., Holanda, Espanha), concluindo que 

as políticas e os sistemas de controlo formal sobre as substâncias não exercem uma 

influência decisiva nos seus consumos. Na Holanda, onde estas políticas são mais 

tolerantes e onde as drogas estão mais facilmente acessíveis, os consumos têm-se 

mantido estáveis, deixando antever um expressivo nível de controlo (Cohen, 1999).  

Da análise da realidade nacional, Quintas (2006) concluiu que a lei da 

descriminalização provocou, sobretudo, um aumento da perseguição da polícia sobre o 

uso de canabinóides e uma redução significativa nos policonsumos e na utilização de 

heroína.  

Assim sendo, vários autores alertam para a importância de estimular o 

desenvolvimento de mecanismos de controlo alternativos aos formais, como o 

autocontrolo (Castel & Coppel, 1991; Cohen, 1999; Fernandes & Ribeiro, 2002; Rovira 

& Hidalgo, 2003; Szasz, 1992) e o controlo social informal (Castel & Coppel, 1991; 

Cohen, 1999; Matos & Simões, 2008; Quintas,2006; Reuband, 1995; Walters, 2000; 

Young, 1971).  

Considera-se, portanto, que recorrer ao grupo de consumidores ou à subcultura 

das drogas pode ser um meio de promover o controlo social informal, ao educar sobre 

os consumos (Young, 1971). Devem, portanto, evitar-se que os consumidores se 

considerem incapazes de controlar os consumos, já que esta perceção tende a reduzir a 

sua motivação para alterar os comportamentos danosos, potenciando o processo da 

profecia auto-realizada (Rovira &  Hidalgo, 2003; Walters, 2000).  
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Torna--se, assim, essencial dar voz aos consumidores, atendendo às suas 

perceções, valores e práticas de consumo no quotidiano (Fernandes,Pinto, & Oliveira, 

2006; Goren, 2005; Moritz, 2005), e permitir que decidam acerca do seu envolvimento 

com as drogas, embora encorajando sempre um consumo responsável (Rovira & 

Hidalgo, 2003; Szasz, 1992);  

Para finalizar, importa notar que, embora seja amplamente reconhecida a 

importância de estimular o autocontrolo dos consumidores e os processos de controlo 

social informal sobre as drogas, os Estados têm dificultado o seu desenvolvimento, ao 

invés de o promoverem (Cohen, 1999; Fatela, 1991). Segundo Cohen (1999: 6) “muitos 

sistemas de controlo de drogas baseados na proibição são focados predominantemente 

em destruir condições para o controlo do uso individual (…) Estruturas comunicativas 

de utilizadores de drogas são constantemente ameaçadas, reduzindo a sua eficácia como 

veículos de conhecimento sobre uso seguro”. 

 

 

4.2 As políticas públicas sobre a droga em Portugal: breve retrospectiva  

Este subcapítulo tem em vista obter um breve panorama das políticas públicas em 

Portugal desde o período da forte repressão e criminalização do consumo até ao 25 de 

Abril de 1974, passando pela mudança de perspectiva na análise e primeiros esboços de 

política pública a este respeito, até descriminalização do consumo desde 2001 e, por 

fim, ao actual Plano Nacional contra a droga e as toxicodependências.  

     

(i) Criminalização do Consumo (1970-1974) 

 

É a partir de 1970 que começa a surgir no panorama social português o problema 

dos estupefacientes e substâncias psicotrópicas. E, como tal, por se tornar um problema 

cada vez mais evidente na vida das pessoas, surge a necessidade de ser tratado 

politicamente. Dias (2007: 41) optou por denominar este período de 1970- 1974 como 

de “resistências de um modelo criminal”, tal como refere Dias (2007:41), 

 

“É neste quadro histórico-social que o poder político lançou a primeira 

campanha portuguesa contra a droga, através do slogan: “DROGA-LOUCURA-

MORTE”. Esta campanha, como refere Poiares (1998; 239) traduziu-se na 

afixação de cartazes de parede em Lisboa e noutro lugares, onde se exibia uma 

caveira desenhada sobre fundo preto e salpicado das iniciais LSD‖ (Dias, 2007, p. 

41).” 
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Assim sendo, na esteira de Agra in Dias (2007, p.41), esta primeira ação 

concertada do Estado visando a problemática recente dos estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas não suscitou a inquietação junto dos portugueses. Apesar da campanha 

supra referida não ter provocado a inquietude pretendida junto da sociedade portuguesa, 

trata-se de um marco referencial de estrema importância por consubstanciar a primeira 

pronúncia da voz política nacional, em virtude da matéria de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas.  

Contudo, o problema dos estupefacientes ainda se agudizava, e enraizava no 

tecido social português, este fenómeno da droga começou a ser entendida como uma 

ameaça externa à sociedade e intencionalmente tida como um veículo de afastamento 

entre a opinião pública e o regime ditatorial, tornando-se um bode expiatório (Agra in 

Dias, 2007:42). Tal como demonstra Dias (2007: 42), “Na prática essa conceção da 

droga resultou numa estratégia de defesa do regime ditatorial ameaçado pelas constantes 

desordens sociais e políticas”. Por consequência à repressão, começa a fazer-se sentir 

levando à criminalização do consumo e da posse de drogas, em que, segundo Dias 

(2007:42), “ pela primeira vez, em Portugal entendeu-se assumir a natureza criminal do 

consumo e da posse de drogas, sendo o consumo punido com pena de prisão até 2anos". 

Existindo a dicotomia juventude-droga, surge em 1973 tornando-se “parte integrante 

dos debates parlamentares a 11 de Dezembro de 1973 […]”‖(Dias, 2007: 45). 

Sabendo nós que as políticas sociais são uma aquisição recente das sociedades 

desenvolvidas, Portugal, devido à sua especificidade económica, social e política, 

desenvolveu o sistema de proteção social mais tarde que outros países. No momento em 

que o sistema começava a ser atingido pela crise económica mundial, Portugal 

enfrentou então sérias dificuldades causadas pelo seu atraso económico. De facto, as 

políticas estatais face a este fenómeno, que se iniciaram a meados do século XX, em 

Portugal tiveram lugar na segunda metade da década de setenta e a intervenção mais 

organizada do Estado português no campo das políticas sociais vem a ocorrer em finais 

do século XX e inícios do século XXI.  

 

(ii) O 25 de Abril e a mudança de perspetiva (1975-1982) 

Com a revolução de Abril de 1974 o panorama nacional modificou-se 

radicalmente. Tratou-se duma mudança política de relevo ao abandonar um regime 

ditatorial e adotando o conceito de Estado Social de Direito. De facto, trata-se de um 

período em que o poder político institucionaliza a sua ação no âmbito das drogas, 

marcando-se “o início da criação das estruturas de combate à droga em Portugal” (Dias, 
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2007: 46), vindo a materializar-se com a criação do Centro de Estudo da Juventude 

(CEJ) e o Centro de Investigação Judiciária da Droga (CIJD). A 5 de Novembro de 

1976 reestruturou-se a ação institucional do Estado em matéria de combate ao consumo 

e tráfico de estupefacientes com os Decretos-Lei nº. 790/76, 791/76 e 792/76 (Dias, 

2007: 48). Assim criou-se, na dependência direta do Primeiro-Ministro, o Gabinete 

Coordenador do Combate à Droga (GCCD) responsável pela coordenação e articulação 

das ações desenvolvidas pelo Centro de Estudos da Profilaxia da Droga (CEPD) e pelo 

Centro de Investigação e Controle da Droga (CICD), substituindo o CEPD o CEJ e o 

CICD o CIJD (Dias, 2007, p.49). Não obstante esta substituição, mantém-se um 

organismo com atribuições no âmbito da prevenção – o CEPD -  e um outro no âmbito 

da repressão, o CICD. Em 1982, sendo Primeiro-Ministro Pinto Balsemão,   

“…as condições políticas do momento já pouco têm que ver com as 

questões tradicionais centradas numa cultura política de um Estado virado para a 

repressão das drogas pelo que a questão foi retomada nesta governação, com a 

publicação do Decreto-Lei nº. 365/82, de 8 de Setembro‖. (Dias, 2007, p.60).  

 

O referido diploma legal levou à criação do Gabinete de Planeamento e de 

Coordenação do Combate à Droga (GPCCD) que reestruturou o GCCD e absorveu as 

atribuições do CEPD. O CICD integrou-se na Polícia Judiciária (PJ). Contudo, a 

integração do CICD na PJ não resultou na perda de competências no domínio repressivo 

ao GPCCD. Manteve-as e operacionalizou-as pelo seu Grupo de Planeamento no qual 

se faziam representar a PJ, a Guarda Fiscal (GF), a Polícia de Segurança Pública (PSP), 

a Guarda Nacional Republicana (GNR), e a Direcção-Geral das Alfândegas (DGA). 

Todas estas transformações consideravam o fenómeno em duas perspetivas, conforme 

refere Dias (2007: 62): 

 “…a luta contra o abuso das drogas devia ser vista em duas perspetivas que, 

embora interligadas, exigiam métodos e conceções diferentes. Havia que, por um 

lado, recorrer à erradicação da produção de tráficos ilícitos de droga, de forma a 

conduzir os toxicodependentes a uma operação clínica de reinserção social e, por 

outro, exercer uma acção mais profiláctica a fim de eliminar a procura de droga”. 

 

Em 1999 assiste-se ao aparecimento do Instituto Português da Droga e da 

Toxicodependência (IPDT) levando à extinção do GPCCD. Este novo organismo tinha 

como uma das tarefas de destaque a ligação ao Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência (OEDT), tal como descreve Dias (2007:117). 

“Perante o problema da toxicodependência tem sido prioridade governativa 

o reforço e racionalização dos meios disponíveis para a prevenção do consumo de 

droga. Consciente da fragilidade das estruturas existentes, o campo da prevenção 

primária, o Governo anunciou a criação do Instituto Português da Droga e da 
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Toxicodependência (IPDT) [..] O IPDT surgiu de forma a assegurar as condições 

institucionais que permitissem dar maior estabilidade e eficácia às múltiplas 

acções preventivas que a gravidade do problema da droga exige [..] Para além 

deste aspecto, o IPDT veio permitir a concentração e valorização dos meios, até 

aqui dispersos, no respeitante à recolha e tratamento de dados e de informação 

sobre a droga e a toxicodependência […] A este organismo foi, ainda, confiado 

um papel internacional, com destaque para a ligação ao Observatório Europeu da 

Droga e da Toxicodependência” (OEDT)‖. (Dias, 2007, p. 117) 

 

A encerrar esta fase surge a primeira Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga, 

consubstanciando-se num esforço de aglutinar e coordenar as várias políticas setoriais 

que atuavam na droga e toxicodependência. 

 

 

(iii) Descriminalização do consumo de droga (2000- 2010) 

 

Na mira de conseguir uma melhor coordenação das políticas em matéria de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas, foi criado o Conselho Coordenador da 

Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga e Toxicodependência, como relata Dias 

(2010:10): 

 “A necessidade da existência de estruturas de coordenação na definição e 

execução da política da luta contra a droga pela Estratégia Nacional conduziu à 

criação de um Conselho Coordenador da Estratégia Nacional de Luta Contra a 

Droga e da Toxicodependência, pelo Decreto-Lei n.º 88/2000, de 18 de Maio de 

2000, com o intuito de assegurar a coordenação da política do Governo em todas 

as áreas em que se divide a estratégia [..]”.  

 

Em 2000 foi ainda aprovado o Plano de Ação da União Europeia Contra as 

Drogas:  

“Neste mesmo ano foi ainda aprovado, no Conselho Europeu, o Plano de 

Ação da União Europeia contra as Drogas, completando as orientações produzidas 

pela Estratégia Nacional de luta contra a droga e pelo Programa do XIV Governo 

Constitucional, em matéria de drogas e toxicodependências.” (Dias, 2010: 10). 

 

A evolução e a compreensão do fenómeno da droga levou a que se perspetivasse a 

descriminalização do consumo de estupefacientes, assente no que já previa a Estratégia 

Nacional de Luta contra a Droga e Toxicodependência, acabando-se assim por 

descriminalizar o consumo, a aquisição e a posse para consumo.  

“A evolução do fenómeno da droga veio favorecer a deslocação para uma 

nova abordagem implícita na aceitação de um quadro jurídico, onde o crime de 

consumo - previsto no artigo 40.º do Decreto-Lei, n.º 15/93, de 22 de Janeiro, 

como punível - parece assumir nova intenção legislativa, assente na 

descriminalização do consumo de drogas, já prevista na Estratégia Nacional. Este 

intuito evidenciou-se na aprovação da Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro que 

definiu o regime jurídico aplicável ao consumo de estupefacientes e substâncias 
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psicotrópicas, bem como a proteção sanitária e social das pessoas que consomem 

tais substâncias sem prescrição médica‖ (Dias, 2010: 10 e 11). 

 

Em virtude do mesmo, a ação do Estado sai da esfera criminal para a esfera da 

ordenação social, evidenciando uma clara intenção de retirar o peso social da ação penal 

do consumidor, uma vez que este agora é visto como um doente e, neste sentido, o 

Estado tem por obrigação prestar os serviços de saúde necessários. Contudo, a censura 

social foi mantida, pois falamos de descriminalização e não de despenalização, como 

afirma Dias (2010:12):  

“Das principais alterações que esta Lei aporta, com a sua aprovação, poderá 

destacar-se o facto de o consumo, aquisição e a detenção para consumo próprio de 

drogas ilegais, antes considerado crime, constitui-se, agora, em contra-ordenação, 

não podendo exceder a quantidade necessária para consumo médio individual a 

correspondente ao período de 10 dias (artigo 2.º da Lei n.º 30/2000). Esta 

alteração ao regime jurídico, em matéria de drogas, consubstancia uma mudança 

de atitude perante o consumidor de drogas que deixou de ser considerado 

delinquente e passou a ser considerado como um doente”.  

 

Todavia, este modelo de descriminalização, como refere Santos (in Dias, 

2010:13), sendo pioneiro em Portugal, “mantém a censura social e jurídica do consumo 

de drogas mas numa esfera contra-ordenacional”.  

Com este conjunto de forças que visavam o desenvolvimento de toda política 

surgiram vários documentos que expressam estratégias e objetivos, assim como um 

esforço constante na harmonização com as políticas europeias na matéria. Tal 

consubstanciou-se no Plano Nacional Contra a Droga e as Toxicodependências e Plano 

de Ação Contra as Drogas e Toxicodependências. 

 

 

(iv) A atual política da droga em Portugal: Plano Nacional contra a droga e 

as toxicodependências  

 

O Plano Nacional Contra a Droga e as Toxicodependências é enquadrado por três 

convenções das Nações Unidas (a Convenção Única sobre Estupefacientes de 1961, 

modificada pelo Protocolo de 1972; a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 

1971; e a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias 

Psicotrópicas, de 1988) e pela Estratégia da União Europeia de Luta contra a Droga 

2005- 2012.  

“ À semelhança da opção Europeia, em Portugal decidiu-se avançar no 

imediato com um Plano (Estratégico) Nacional 2005-2012, complementado por 

um Plano de Acção 2005-2008 (a aprovar até ao final de 2005), seguido de 
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avaliação de impacto e, sequencialmente, de um novo Plano de Acção para o 

período 2009-2012‖ (Resolução do Conselho de Ministros n.º 115/2006, de 18 de 

Setembro, p. 6837). 

 

Neste Plano Estratégico Nacional são contemplados seis Eixos divididos em dois 

tipos de Áreas. Na Áreas Transversais constam quatro dos seis Eixos: Coordenação; 

Cooperação Internacional; Informação, investigação, formação e avaliação; 

Reordenamento jurídico. Nas Áreas de Missão constam dois dos seis Eixos: Redução da 

Procura e Redução da Oferta. É de referir, que no Eixo da Redução da Procura figuram 

cinco vetores de atuação são eles: prevenção; dissuasão; Redução de Riscos e 

Minimização de Danos; tratamento; reinserção. O Eixo da Coordenação desenvolve-se 

por quatro vetores, são eles: coordenação interna, coordenação interministerial, 

coordenação interministerial e coordenação externa (RCM n.º 115/2006, p. 6842 e 

6843). 

Segue-se o Eixo da Coordenação Internacional importante “devido à configuração 

do problema da droga, como fenómeno de dimensão transnacional, multifacetado, que 

não é passível de uma abordagem estritamente nacional‖ (RCM n.º 115/2006, p. 6844). 

 Apresenta-se depois o Eixo da Informação, Investigação, Formação e Avaliação. 

Onde importa ressaltar um esforço na consolidação e otimização do Sistema Nacional 

de Informação sobre Drogas e Toxicodependências (SNIDT), na harmonização dos 

processos de recolha tratamento e transmissão de informação, na dimensão da deteção e 

intervenção local. Ressalvam-se pormenores importantes como a população escolar e 

relevância da formação como potenciadora e de boas práticas. (RCM n.º 115/2006, p. 

6845 - 6848). 

 Decorrendo para as áreas da Missão, dando especial enfase para o Eixo da 

Redução da procura. Este eixo refere-se a necessidade de descentralizar as substâncias 

do pensamento dos atores do combate ao consumo em prol duma centralização do 

toxicodependente e das suas necessidades. No ponto da territorialidade saliente-se “o 

enfoque numa gestão e planeamento localizado e territorial (RCM n.º 115/2006, p. 

6848). 

Ainda na visão estratégica para o Eixo da Redução da Procura de referir o ponto 

das abordagens e respostas integradas. Aqui parte-se da premissa de que visões parciais 

levam a uma interpretação redutora da realidade promovendo, assim, intervenções 

dispersas. Deste modo torna-se necessário que todos os atores organizem a sua 

intervenção contribuindo para uma rede de ação coerente. 
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“As abordagens e respostas devem construir-se de forma integrada, não 

clivando a realidade individual e social. Os serviços devem organizar a sua 

intervenção operacional criando dispositivos de resposta abrangentes e que 

constituam uma rede de ação coerente e simultaneamente capaz de lidar com a 

complexidade e transversalidade da problemática da droga e questões conexas. As 

visões parciais e redutoras têm levado a intervenções dispersas, pulverizadas e 

sem resultados avaliáveis que permitam entender a real extensão, características e 

tendências desta problemática‖. (RCM n.º 115/2006, p. 6848). 
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PARTE II – Toxicodependentes na cidade de Braga: alguns resultados de pesquisa 

empírica  

 

Na mira de fazer um retrato do fenómeno na cidade de Braga, socorremo-nos dos 

resultados do inquérito levado a cabo junto de consumidores de droga e utentes nas já 

referidas instituições, embora, por diversas razões, parte deles foram abordados em 

contexto de rua. 

Num primeiro momento, farei uma caracterização socio-demográfica dos 

inquiridos, a que seguir-se-á a descrição e a análise do início e percurso dos consumos 

de drogas e, por fim, a especificação de doenças e seu tratamento.  
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Capítulo 5 - Estratégia de investigação: métodos e técnicas  

Considerando que o consumo de drogas corresponde a um fenómeno social total 

abrangendo vários aspectos, culturais, sociais, de saúde individual e colectiva, o 

objectivo central desta dissertação de mestrado consistiu em procurar compreender e 

explicar sociologicamente o fenómeno da droga, suas condições estruturais e 

organizacionais de emergência, quais as representações sociais por parte dos diversos 

actores sociais envolvidos. Por outro lado, num sentido prospectivo, um outro objectivo 

geral consiste em analisar e avaliar possibilidades, necessidades e desafios da 

articulação intersetorial na política das drogas, cruzada com outras componentes das 

políticas sociais, de modo a intervir de modo mais eficaz em favor de pessos 

toixicodependentes.   

Tendo definido e analisado, ainda que de modo sucinto, o fenómeno da 

toxicodependência numa perspectiva histórica a nível geral e, em particular, em 

Portugal e tendo analisado as politicas públicas sobre as drogas, suas causas e principais 

protagonistas nessas politicas e respectiva evolução da legislação em Portugal, 

importará na segunda parte da tese detectar e analisar as representações sociais sobre as 

drogas e, em particular, o consumo de drogas por parte dos diversos actores sociais 

envolvidos, sobretudo dos toxicodependentes e, por outro lado,  verificar em que 

medida há ou não propostas de articulação intersetorial entre a politica das drogas e as 

politicas publicas de outros sectores.   

Tendo em vista a descida ao terreno de pesquisa e tendo em conta o quadro 

conceptual e teórico, uma das primeiras preocupações foi empreender a 

operacionalização dalguns conceitos, o que representou uma fase importante do 

processo de investigação.   

Em conformidade com a natureza do objeto e dos objetivos e tendo em conta as 

considerações atrás formuladas, foram, portanto, utilizadas quer metodologias 

quantitativas, nomeadamente com a elaboração e a implementação de um inquérito 

levado a cabo junto de 50 toxicodependentes, quer qualitativas, seleccionando-se 10  

entrevistas semiestruturada entre os 50 inquiridos com base num guião de entrevista 

especificamente construído para este estudo, mais especificamente para a recolha de 

histórias de vida e de narrativas de jovens e adultos.  

Quanto ao inquérito (cf. Anexo 2), este foi elaborado tendo em vista obter uma 

caracterização socio-demográfica dos inquiridos (sexo, idade, ecolaridade, estado civil. 
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profissão, tipo de agregado, autonomia ou dependència financeira), o início de consumo 

de drogas e que tipo de drogas, e o respectivo trajecto no consumo, o conhecimento do 

estado de saúde e eventuais doenças, nomeadamente as relacionadas com o consumo de 

drogas e eventual estratégia de abandono e tratamento em vista à reabilitação. O 

inquérito foi aplicado em parte no âmbito de instituições (Cruz Vermelha e o CAT) e, 

em parte no exterior da instituição em contexto de rua. A amostra, não sendo de tipo 

representativa, foi levada a cabo com base nos contactos que foram surgindo com os 

toxicodependentes qual bola de neve, mas que foi implicando uma grande base de 

confiança com os inquiridos.  

Relativamente à entrevista (cf Anexo 3), foram seleccionados 10 entre os 50 

inquiridos para uma conversa mais aprofundada sobre as suas trajectórias de vida, as 

suas experiências como consumidor e as opiniões sobre as drogas, velhas e novas, os 

efeitos das mesmas na saúde. Com esta abordagem de ordem mais qualitativa pretendi 

que os actores entrevistados revelassem os processos e as dinâmicas, os 

constrangimentos externos e internos, os fatores de risco social, familiar e individual, as 

perceções e significações que estão associados às suas trajetórias desviantes e/ou de 

consumo de drogas.  

Ainda relativamente à metodologia, é frequente uma grande parte das 

investigações integrarem os métodos quantitativos no processo de recolha e tratamento 

dos dados. Com efeito, uma pesquisa quantitativa recolhe e analisa dados para 

responder às questões de pesquisa e sobretudo para tratar um grande número de 

variáveis e observações e por se focalizar na procura de padrões de relacionamento em 

variáveis ou relações de causalidade entre variáveis dependentes e variável ou variáveis 

independentes (Rodrigues, 2012). A análise quantitativa permite de facto 

“operacionalizar conceitos, estabelecer relações de causalidade, generalizar as 

conclusões do estudo à população e permitir que o estudo realizado seja passível de ser 

reproduzido” (Costa, 2012:172). No entanto, nesta pesquisa, sem eventualmente excluir 

o uso de técnicas quantitativas, é privilegiada uma metodologia qualitativa, amplamente 

recomendada para um estudo de cariz exploratório como o que se apresenta, com vista a 

dar resposta, designadamente, aos objetivos enunciados a fim de conhecer e 

compreender, ouvir e compreender a experiência e relação entre os toxicodependentes e 

os não toxicodependentes e sobretudo as instituições.   

Por sua vez, no que concerne à metodologia qualitativa, o investigador, segundo 

Dias (1998), deverá sublinhar e reter como preponderante o significado que os sujeitos 
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atribuem à sua ação e aos seus percursos. A técnica da entrevista, designadamente a 

entrevista semidirigida, proporciona uma melhor compreensão das perspetivas dos 

atores sociais através do discurso direto, tal como o referem vários autores. Para Gil 

(1995) a entrevista é o instrumento adequado para a obtenção de informação relevante e 

significativa relativamente ao que os sujeitos pensam, sentem ou desejam, bem como 

acerca das suas experiências e ações. Igualmente para Quivy e Campenhoudt (1992) 

este tipo de entrevista caracteriza-se por não ser inteiramente aberta nem totalmente 

encaminhada; o investigador deve orientar-se, aquando da realização da mesma, por um 

conjunto de perguntas previstas num guião. 

Esta estratégia foi combinada com uma estratégia que pôde ser potenciada pela 

observação em trabalho de campo, ainda que curto, não só em duas instituições como 

Cruz Vermelha e no Centro de Atendimento a Toxicodependentes, como em contexto 

de rua e noutros locais que me eram indicados pelos próprios toxicodependentes. Foi a 

partir dos dados obtidos no terreno que consegui uma maior aproximação à realidade, 

procurando aferir esses dados e interpretá-los à luz das abordagens teóricas e do seu 

confronto, procurando assim aferi-las e testá-las com base nos dados empíricos.  

Com o objetivo de examinar que representações sociais do consumo de droga e 

dos seus utilizadores são configuradas pelos sujeitos no momento atual, esta 

investigação foi realizada em Braga, durante os meses de Maio e Agosto do corrente de 

2015, junto de grupos de toxicodependentes presentes nas referidas instituições e outros 

fora delas, tendo assim como população-alvo consumidores de novas drogas no 

designado Centro de Atendimento ao Toxicodependente (C.A.T) de Braga, a que tive 

contudo acesso basicamente em contexto de rua. Quanto à população-alvo de velhas 

drogas, o estudo centrou-se na Cruz Vermelha Portuguesa, na Delegação de Braga, 

nomeadamente no Centro de Acolhimento Temporário situado no lugar da Agrinha em 

Nogueira, onde estive como voluntária, além de ter participado também como 

voluntária no projeto da Cruz Vermelha “Aproximar”, desenvolvido por uma “Equipa 

de Rua” constituído por uma Enfermeira e um Psicólogo. Este projeto fornece a 

metadona a toxicodependentes sem-abrigo e a alguns utentes do Centro de Acolhimento 

Temporário da mesma instituição; porém, este Projeto não exige ao individuo 

toxicodependente a obrigatoriedade da abstinência. Já, porém, no C.A.T existe um 

encaminhamento das pessoas, mas aquelas que fizerem a toma diária de metadona e 

consumirem drogas estão sujeitas a eventuais sanções.  
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Como referido, este estudo foi também realizado com população 

toxicodependente sem-abrigo da cidade de Braga. A este respeito, importa clarificar o 

conceito “sem-abrigo” utilizado no âmbito do presente estudo. Atualmente é consensual 

que as pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo são “pessoas que vivem 

sem uma residência fixa, mesmo precária, e pernoitam regularmente ao relento ou em 

locais não destinados a esse fim” (Capucha 2005: 196). Estas pessoas estão numa grave 

situação de exclusão social e de grande vulnerabilidade socioeconómica.  

Enquanto fenómeno social, vários autores consideram que o conceito de “sem 

abrigo” engloba vários fatores interdependentes ao nível individual, contextual, social, 

estrutural e até conjuntural, os quais vão muito para além da situação de não habitação 

de uma casa condigna (de acordo com padrões da sociedade ocidental), para descrever 

pessoas que vivem na rua, em albergues ou em barracas, por exemplo:   

“a situação de sem-abrigo é uma condição de marginalização da sociedade 

caracterizada pela ausência ou alienação dos elos de ligação que unem 

determinadas pessoas a uma rede de estruturas sociais interconectadas. A essência 

do conceito vai para além das questões de residência” (Bahr e Caplow 1974 citado 

por Rio in Barros e Santos (coord), 1997: 200). 

 

Neste quadro, tendo dado uma especial atenção e escuta aos toxicodependentes 

em contexto de rua, em particular alguns sem abrigo, desenvolvi trabalho em contexto 

de rua, fiz observação direta e observação participante, tendo sido solicitado aos 

participantes um depoimento em profundidade. Foi realizado um esforço no sentido de 

apreender a forma como os sujeitos percebem e se representam a figura do ‘drogado’, 

através das características que lhe atribuem e das emoções sentidas por eles próprios. 

Mais, para além das percepções e representações dos toxicodependentes sobre o 

consumo das drogas, procurei saber dos próprios entrevistados que causas lhes 

atribuem, como percepcionam as suas consequências e, finalmente, quais as medidas, 

bem como as formas como representam o próprio consumo de drogas e as medidas que 

pensam dever ser equacionadas para fazer face à situação.  

Nesta investigação procurei verificar as implicações da inserção quotidiana dos 

sujeitos em locais onde se concentram atividades ligadas ao consumo e tráfico de 

drogas, no que Fernandes (1995) designa "sítios das drogas", em contraponto com 

sujeitos provenientes de contextos, onde este tipo de atividade não ocorre, pelo menos, 

com carácter sistemático.  

Relativamente ao envolvimento no problema dos consumos de drogas, poder-se-á 

distinguir entre os consumidores, os familiares de consumidores e os não consumidores 
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nem familiares de consumidores. De facto, os prejuízos concretos na gestão da vida 

familiar e no seu próprio equilíbrio pessoal, geralmente, acompanham a existência de 

familiares dos consumidores, fazem pressupor fortes implicações na apreensão do 

fenómeno por parte destas pessoas, justificando o interesse em envolver também os 

familiares dos toxicodependentes no âmbito das representações sociais. Mas tal não foi 

possível por falta de tempo e outros recursos. 

Uma vez feita a introdução e definida a toxicodependência e apresentado um 

enquadramento teórico, nomeadamente no campo da sociologia, com os diferentes 

posicionamentos teóricos, importa agora formular uma hipótese de trabalho tendo em 

conta as questões suscitadas:  

H1: A iniciação ao consumo da droga é condicionada por factores de ordem 

subjectiva tais como a curiosidade de experienciar novas sensações, mas sobretudo por 

condições objectivas no entorno familiar e comunitário e sobretudo por interesses de 

grupos económicos, cartéis e, por vezes, Estados, interessados na sua mercantilização 

clandestina pelos lucros que proporciona, o que é ainda agravado pelo processo de 

rotulagem e eventual punição das instituições.  

 Assim, procura-se testar esta hipótese não só com base no confronto com as 

diversas perspectivas, como aferi-la na base dos resultados obtidos na pesquisa 

empírica. 
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Capítulo 6 - Caracterização socio-demográfica da população inquirida    

 

De entre os 50 inquiridos, pudemos constatar que 80% dos inquiridos eram 

do género masculino e 20% do género feminino, tal como se pode ver pela figura 

1: 

Figura 1: Sexo dos inquiridos 

 
Fonte: Inquérito a toxicodependentes (IT), Braga, 2015 

 

Relativamente aos escalões etários, a figura 2 apresenta-nos a seguinte 

distribuição: 

Figura 2: Grupos etários 

 
 

Fonte: IT, Braga, 2015 

 

Tal como se pode ver, 49% dos indivíduos têm 34 ou mais anos, dos quais 

31% 45 ou mais anos. Porém, a maioria com 51% têm 34 ou menos anos, sendo 

todavia de assinalar que 29% têm 24 ou menos anos, o que representa uma 

percentagem considerável (cf também anexo 1). 
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Pretendendo todavia obter um retrato mais detalhado do consumo de droga 

por sexo e grupo etário, a figura 3 dá-nos conta dos seguintes resultados: 

Figura 3: Consumo de drogas por sexo e grupo etário (%) 

 

 
         Fonte: IT, Braga, 2015 

 

 Tal como podemos constatar na figura 3, a maior incidência do consumo ocorre 

nas faixas etárias dos 18 aos 24 anos e na de 25 a 34, onde prevalece um maior número 

de mulheres que homens (respectivamente 50% versus 21% e 30% versus 21%). A 

prevalência de rapazes/homens verifica-se quer numa faixa etária precoce até aos 18, 

ainda que em grau pouco significativo (3% versus 0%), quer na faixa etária dos 45 e 

mais anos, em que a relação de consumidores por sexo se altera, cabendo 33% aos 

homens e 20% às mulheres.    

No que concerne as habilitações literárias, foi possível apurar os seguintes 

resultados traduzidos na figura 4: 
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Figura 4: Habilitações literárias 

 
 

Fonte: IT, Braga, 2015 

 

Reparando nas habilitações literárias dos inquiridos/as, verificamos que 

50% dos jovens detêm entre o 9o e 12.o ano e, se baixarmos até ao 5.o ano, 

perfaz 73% dos jovens inquiridos, o que um fenómeno preocupante e, mais 

ainda, quando a estes se juntam 19% de adolescentes a frequentar entre a 1ª e a 4ª 

classe, a grande maioria dos jovens (73%), totalizando 92%. Os restantes formam 

minorias que se situam em pólos opostos: 2% com estudos universitários, a que 

se contrapõem  2% que não sabem ler nem escrever e 4% que não têm o 4ª ano 

mas sabem ler e/ou escrever. 

 Questionados os inquiridos sobre o sector profissional onde se situam, foi 

possível recolher as seguintes respostas expressas na figura 5:  

 

2%
4%

19%
23%

25% 25%

2%

0%

20%

40%



  56 

 

 

Figura 5: Sector profissional dos inquiridos 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

Da figura 5 se infere que 44% se ocupavam nos sectores da construção, 

mecânica e electricidade, 25% em restauração e hotelaria e 33% em outros 

sectores, desconhecidos ou não aplicáveis. Já, porém, relativamente à situação 

face à profissão, as respostas da figura 6 indiciam que a maior parte está, falta de 

oferta de trabalho ou por razões de idade, não está no activo: 

Figura 6: Situação face à profissão 

 
 

       Fonte: IT, Braga, 2015 
 

Quanto à situação dos inquiridos face à profissão, o mais saliente nas suas 

respostas é o facto de estarem desempregados (52%), embora uma parte estivesse 

em idade de formação e outra já sem qualquer perspectiva de emprego. Aos 

desempregado acrescem os reformados ou doentes por baixa médica que soma 

15%. Em termos de actividade apenas um terço dos activos estavam empregados, 
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o que evidencia um problema grave que não só afecta os desempregados mas 

hipoteca o desenvolvimento do país.    

 Procurando saber em que medida os inquiridos são financeiramente 

dependentes de terceiros, a figura 7 oferece com alguma surpresa as seguintes 

respostas: 

Figura 7: Dependência financeira dos inquiridos de terceiros 
 

 
      Fonte: IT, Braga, 2015 

 

Contrariamente ao expectável por tratar-se de faixas etárias jovens, apenas 

20% depende financeiramente de terceiros, vivendo a esmagadora maioria dos 

inquiridos (80%) de modo autónomo em termos financeiros, a partir de 

rendimentos próprios, nomeadamente de trabalho, de subsídio ou reforma.  

Interpelados os inquiridos se viviam em coabitação, as respostas estão 

consubstanciadas na figura 8:  
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Figura 8: Modo de vida em coabitação 

 

   Fonte: IT, Braga, 2015 
  

 Tal como se pode verificar, a maioria dos inquiridos (78%) vive em coabitação, 

enquanto 22% vivem sós ou isolados ou, eventualmente, em instituições. Relativamente 

aos estado civil dos inquiridos, a figura 8 mostra-nos distribuição dos diferentes 

estatutos quanto ao estado civil:   

Figura 9: Estado civil 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

Considerando a maior parte dos escalões etários dos inquiridos, a 

esmagadora maioria é solteira (73%), seguindo-se os divorciados e separados 

(17%) e, por fim, um conjunto de respostas residuais como sejam os casados e 

uniões de facto (6%) e viúvos (2%). 
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Capítulo 7 - Início e trajectos de consumo 

Relativamente à idade de início do consumo, a figura 10 delimita entre 

consumidores entre 18 ou menos anos e os consumidores com mais de 18 anos:     

Figura 10: Idade de início do consumo 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

 Salvo 9% de consumidores que iniciaram o consumo com 18 ou mais anos, a 

grande maioria (92%) dos inquiridos consumidores iniciou o consumo de drogas antes 

dos 18 anos (cf. também anexos 2 e 3). Vários são os testemunhos, tal como foi possível 

ouvir de diversos testemunhos: " Iniciei os consumos aos 14 anos na minha altura havia 

pouca informação") (M,19 anos, empregado de café); ou um outro: “comecei os consumos 

de cocaína aos 17anos" (M, 24 anos, desempregado); ou ainda uma outra: “Comecei a 

fumar charros aos 15 anos com os meus amigos na escola" (F,22 anos, estudante). 

Procurando saber como se distribui o consumo de drogas por sexo e grupo 

etário, a figura 11 dá conta dos resultados obtidos: 
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Figura 11: Consumo de drogas por sexo e grupo etário (%) 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

 

 Tal como se pode ver na figura 11, enquanto nas faixas etária dos 18 aos 24 anos 

e dos 25 aos 34 as mulheres, apesar de minoritárias no conjunto, consomem 

proporcionalmente mais em termos percentuais, nas demais faixas etárias acima dos 34 

anos ou mais são os homens que consomem mais drogas. Cruzando, por sua vez, o 

consumo de drogas por sexo e qualificações, obtemos a figura 12:  
 

Figura 12: Consumo de drogas por sexo e qualificações (%) 

 

 

Fonte: IT, Braga, 2015 
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mais, enquanto os homens predominam entre os que detêm o 4º e o 6º ano 

(respectivamente 21% versus 10% e 24% versus 20%), as mulheres, quer nos 7º e 12º 

ano, prevalecem sobre os homens nos consumos (respectivamente 30% versus 24% e 

30% versus 24%). Nos dois extremos de habilitações, enquanto entre os que sabem ler e 

escrever predominam as mulheres nos consumos (10% versus 3%), entre os que têm 

estudos universitários, são homens os que consomem (3%).  

Se pretendermos saber o consumo de drogas por grupo etário e 

qualificações, a figura 13 dá-nos o seguinte retrato:  

Figura 13: Consumo de drogas por grupo etário e qualificações (%) 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

 

Dos dados da figura 13 releva o facto de os indivíduos nas faixas etárias 

com menos de 18 anos, de 34-44 anos e os de 45 e mais anos têm apenas ou o 4º 

ano ou o 12ºano, os das faixas etárias entre 18 e 24 e 25 e 34 anos já possuem 

mais habilitações, nomeadamente entre o 6º e o 9ºanos (cf. também anexo 4).       

 Se quisermos aferir o consumo de drogas por sexo e estado civil, a figura 14 

oferece-nos a seguinte distribuição:  
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Figura 14: Consumo de drogas por sexo e estado civil (%) 

 

Fonte: IT, Braga, 2015 
 

 

De acordo com os dados expressos na figura 14, constatamos que, sendo a 

esmagadora maioria dos indivíduos toxicodependente solteiros/as (73%), a distribuição pr 

sexo é de 78% homens solteiros e 56% mulheres solteiras. Nos demais estados civis, salvo 

nas situações residuais de toxicodependentes casados e viúvos, em que só existem homens 

toxicodependentes  (respectivamente 3% e 3%), as mulheres toxicodependentes prevalecem 

seja na uniões de facto (11% versus 3%), seja na situações de separadas/os (11% versus 

3%), seja ainda na situações de divorcidas/os (22% versus 11%).    

  

De longe a forma predominante de administração é a fumada com cerca de 70%, a 

que se segue a injectada com quase 20%, restando outras formas de modo residual mas 

considerada para alguns como melhor que a fumada: “Fumava heroína na prata tinha 

outro sabor" (M, 36 anos, reformado por doença); ou outro: "Prefiro fumar cocaína na 

prata tenho outra sensação" (M, 39 anos, trabalhador na hotelaria).  

 

Se pretendermos saber qual a prevalência do consumo de drogas por sexo e por 

sector profissional, a figura 15 mostra-nos a seguinte distribuição: 
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Figura 15: Consumo de drogas por sexo e sector profissional (%) 

    Fonte: IT, Braga, 2015 

  

 Relativamente à forma de administração das substâncias psicoactivas 

consumidas, pode ver-se pela figura 16 a distribuição das diversas formas de 

administração:  

 

Figura 16: Forma de administração das drogas 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

De longe a forma predominante de administração é a fumada com cerca de 70%, a 

que se segue a injectada com quase 20%, restando outras formas de modo residual mas 

considerada para alguns como melhor que a fumada: “Fumava heroína na prata  tinha 

outro sabor" (M, 36 anos, reformado por doença); ou outro: "Prefiro fumar cocaína na 

prata tenho outra sensação" (M, 39 anos, trabalhador na hotelaria). 

 Entre os que tomam a droga injectada, alguns fazem-no por via intravenosa, tal 

como o mostra a figura 17:  
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Figura 17: Injecção intravenosa de substâncias psicoactivas no passado 

 
            Fonte: IT, Braga, 2015 

 Embora a maior parte não injecte a droga por via intravenosa (54%), há contudo 

uma percentagem ainda elevada de toxicodependentes que o fazem por esta via (46%), 

nomeadamente no passado, tal como o confidencia um dos inquiridos: "Já juntei no 

caldo da heroína ropinois" (M,47 anos, trabalhador da construção civil); ou outro que 

confessou: "Quando consumia heroína, juntava-lhe o ritalin" (M,43 anos, trabalhador 

na hotelaria).   Questionados sobre se operam esta tomada de droga por via intravenosa 

no presente, a figura evidencia alguma mudança do passado para o presente, como se vê 

na figura 18:  

 

Figura 18: Injecção intravenosa de drogas no presente 

 

 

 No presente, salvo 11% que ainda injectam a droga por via intravenosa, a 

esmagadora maioria (89%) não o faz. Procurando saber quais as substâncias 

psicoactivas mais consumidas, a figura 19 oferece-nos o seguinte distribuição dessas 

substâncias:      
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Figura 19: Substâncias psicoactivas mais consumidas 

 
 

Fonte: IT, Braga, 2015 

 Entre as substâncias mais consumidas, ressalta da figura 19 o consumo do 

haxixe com 38%, que é dado como uma droga mais leve que as demais, nomeadamente 

a cocaína com 17% e heroína com 16%, para além de outras não especificadas (30%). 

Alguns testemunhos dão respectivamente conta destes diferentes tipos ou modalidades 

de consumo de drogas. Enquanto um dos inquiridos afirma: "A minha droga de eleição 

é o haxixe" (M, 21 anos, trabalhador na restauração), um outro refere que "Para mim a 

cocaína é a droga que eu uso mais vezes, é a que gosto mais").[M,33anos, trabalhador 

na hotelaria. Por fim, um terceiro entrevistado deu conta do consumo de várias drogas: 

"Já usei várias ao mesmo tempo" (M,42 anos, desempregado).  

 Diversos toxicodependentes consomem em simultâneo várias substâncias 

psicoactivas, tal como se pode ver pela figura 20:  
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Figura 20: Consumo de várias substâncias psicoactivas em simultâneo 

 
Fonte: IT, Braga, 2015, cf. também o anexo 6 

 Quase metade dos consumidores inquiridos confessaram ter experimentado 

várias drogas ao mesmo tempo, como o expressa um dos inquiridos: "Já experimentei 

várias drogas ao mesmo tempo foi uma loucura" (M, 39 anos, trabalhador na hotelaria); 

ou outro levado pela curiosidade e gosto de sensações fortes ("Queria sentir a moca 

delas todas" (M,38 anos, trabalhador na restauração) ou outro numa situação 

excepcional: "Foi numa festa de techo no Algarve, nessa noite consumi de tudo" (M,41 

anos, empregado de cozinha); ou ainda outra em situação dura de desemprego a fim de 

esquecer: ("Fiz para esquecer a situação em que estou" (F,41 anos, desempregada). 

Pretendendo especificar as preferências dos tipos de drogas por sexo, chegamos 

aos dados expressos na figura 21:   

 

 
Figura 21: Tipos de drogas mais consumidas por sexo  

 
Fonte: IT, Braga, 2015 
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Tal como verificamos, em todos os tipos de drogas, os homens consomem mais 

que as mulheres. Sendo o haxixe a droga mais consumida, os homens consomem mais 

que as mulheres (41% versus 38%), enquanto na cocaína a relação é de 19% para 10% e 

na heroína é de 16% para 10%. Porém, no que toca ao consumo de vários tipos de 

droga, mulheres superam e em bastante os homens: 50% versus 24%. 

 Cruzando o consumo de drogas por tipo de substância e por forma de 

administração, obtemos o resultado traduzido na figura 22:     

Figura 22: Consumo de drogas por tipo de substância e forma de administração (%) 

 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

  

Os dados traduzidos na figura X evidenciam que o haxixe é fumado na totalidade 

pelos consumidores, a heroína é mais fumada que injectada pelos consumidores numa 

relação de 57% para 43% e a cocaína é fumada na mesma percentagem que injectada 

(43%), a que acresce outras formas de administração. As demais drogas são 

prevalentemente fumadas (67%) e as restantes injectadas ou administradas doutra 

forma.    

Um outro relevante aspecto a saber é o da distribuição do consumo de drogas por 

nacionalidade e sexo, o que nos é dado pela figura 23:  
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Figura 23: Consumo de drogas por nacionalidade e sexo (%) 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

 

 Embora esta diferenciação por nacionalidade é limitada  à amostra com todas as 

suas limitações, foi possível inferir que, entre os homens, eram todos portuguesesm 

enquanto entre as mulheres, estas se distribuíam por portuguesas (50%), brasileiras 

(30%), francesas (10%) e italianas (10%).  E, no total da amostra, 92% eram 

portugueses, 6% brasileiros/as, 2% francesas e 2% italianas (cf. também anexo 5).  

 Procurando saber, nestes processos, em que medida foi facilitado o consumo por 

parte de terceiros, as respostas estão vertidas na figura 24:    

  
Figura 24: Facilitação do primeiro consumo por terceiros 

 

 
 

Fonte: IT, Braga, 2015 
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que me deu".  (M,42 anos, trabalhador em hotelaria); ou a curiosidade em experimentar 

o que os consumidores já habituados confidenciavam como experiencia excepcional: 

“Tive curiosidade em experimentar porque toda a gente dizia que dava moca” (M,19 

anos, trabalhador na restauração). Questionados sobre os locais de consumo, o conjunto 

das respostas distribui-se conforme se pode ver na figura 25:    

Figura 25: Locais de consumo 

 
 

Fonte: IT, Braga, 2015 

 Se uma minoria exprimia consumir em casa própria ou dos pais (9%) ou na rua 

(15%) por viverem bastante em contexto de rua, a maior parte respondia de modo mais 

vago, pois tal aconteceria no local onde se proporcionasse, podendo ser na rua ou noutro 

local: "Consumia em qualquer lado, o que eu queria era chutar" (M,46 anos, 

trabalhador na restauração).  

 Um aspecto importante neste contexto de consumo, nomeadamente em contexto 

de grupo, era o de saber em que medida os toxicodependentes partilham o material com 

outros consumidores, cujas respostas nos são dadas na figura 26:   
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Figura 26: Partilha de material com outros consumidores 

 

Fonte: IT, Braga, 2015 

 À excepção de 13% que terão partilhado o material (por exemplo, seringas) com outros 

consumidores (cf. também anexo 8), a esmagadora maioria tem consciência do risco desta 

operação, nomeadamente na contracção de doenças, tal como o refere um deles: "Conheço 

muita gente que ficou com HIV devido à partilha de seringas"(M, 37anos, trabalhador na 

distribuição de produtos). Com efeito, esta preocupação está muito presente e, por isso, 

evitam essa partilha pelo seu eventual contágio prejudicial. Vários são os testemunhos nesse 

sentido: “Sempre tive muito cuidado para não partilhar a minha seringa". (M, 38 anos, 

trabalhador na restauração); ou um outro: "Sempre tive muito medo das doenças, por isso, 

nunca quis partilhar material" (M,44 anos, vendedor de produtos hortícolas); ou ainda 

outro: "Prefiro guardar o caldo e ir comprar uma seringa, já o fiz várias vezes" (M, 43 

anos, trabalhador na restauração).  
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Capítulo 8 - Toxicodependentes: saúde, doença e tratamento  

 

Questionados os inquiridos em que medida tinham problemas de saúde, a 

figura 27 dá conta dos diversos tipos de problemas de saúde:  

 
Figura 27: Problemas de saúde 

 
 

   Fonte: IT, Braga, 2015 

De acordo com a figura 27, a grande maioria (67%) exprimiu não ter problemas 

de saúde. No entanto, os demais deram conta de vários tipos de problemas de saúde: 

18% de hepatite C ou B, 6% de HIV e 8% a outros problemas de saúde. Relativamente a 

estes problemas de saúde, alguns deles mantêm-se na invisibilidade pelo seu carácter 

considerado desviante, como é o caso do HIV, cujos portadores procuram ocultar por 

receio de perda de trabalho ou simplesmente de ser objecto de estigma, tal como o 

observou um dos inquiridos: "Tenho HIV e sou ajudante de cozinha, ninguém sabe") 

(M,43 anos ajudante de cozinha). 

Procurando saber como se distribuem estes tipos de doenças por grupos etários, a 

figura 28 permite-nos especificar tais dados atendendo ao grupo etário:   
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Figura 28: Doenças entre a população amostral por grupo etário (%) 

 
 

Fonte: IT, Braga, 2015 

 

Lendo os dados, podemos dizer que, salvo as hepatites que estão presentes de 

maneira bastante mais acentuada nos grupos etários de 45 ou mais anos (86%), a 

incidência do HIV ocorre de modo mais ou menos equivalente em todos os grupos e as 

outras doenças presentes, em 40% e 33%, respectivamente nos grupos etários de 25 a 34 

e de 35 a 44 anos.  

Pretendendo saber há quanto tempo foi detetada a doença, as respostas dos 

inquiridos sumarizam-se na figura 29: 

Figura 29: Tempo de detecção da doença 

 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

Tal como se pode ver, a grande maioria (62%) detectou a doença há mais de 5 
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um ano. E, relativamente a eventual tratamento, a figura 30 mostra que a maioria, no 

percurso do seu trajecto já como toxicodependentes, confessa estar a ponderar entrar em 

abstinência, tal como se pode verificar  pela figura 30:  

Figura 30: Indivíduos que já ponderaram entrar em abstinência 

 
 
Fonte: IT, Braga, 2015 

 

Com efeito, salvo uma minoria de 13%, 87% já ponderaram entrar em abstinência. 

Procurando, por sua vez, saber as causas que levaram os 87% que ponderam entrar em 

abstinência, a figura 31 sumariza as razões, de resto muito convergentes. 

 

Figura 31:Razões que levaram os indivíduos a ponderar entrar em abstinência 

 
Tal como se pode constatar, 50% de inquiridos apontam como motivo “fugir de 

algo que faz mal, a saber, sofrimento e tristeza”, convergindo com outra resposta de 

23% que falam em “sofrimento da família e amigos”. Além destas razões, já 27% 
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perspectivam no horizonte “procurar e aproveitar uma nova”, tal como desabafa um dos 

entrevistados: "Andar nesta a vida não dá, torna-se um circulo vicioso, não é isto que 

eu quero para o resto da minha vida" (M,44 anos, trabalhador na restauração); ou um 

outro: “Quero ver-me livre de tudo [heroína] para começar a minha vida” (M, 46 anos, 

trabalhador na construção civil).  

Indagando sobre a distribuição destas razões, por grupo etário, das razões para 

entrar em abstinência, obtemos os seguintes resultados traduzidos na figura 32:   

 

Figura 32: Razões para entrar em abstinência de consumo de drogas por grupo etário 

 

 
 

Fonte: IT, Braga, 2015 
 

 Das respostas se infere predominar com elevada expressão desejo de “fugir de 

algo que faz mal, sofrimento e tristeza” em todos os grupos etários quer entre os 

indivíduos até aos 18 anos, quer nos indivíduos com 25 ou mais anos (entre 100 e 50%), 

sendo menos expressivas na faixa etária entre os 18 e 24 horas (29%). Quanto ao 

sofrimento de família e amigos, esta razão, embora em percentagens menores (entre 

13% e 30%), vem corroborar a razão anterior, com mais expressão nos indivíduos com 

45 e mais anos. Por fim, a motivação para “procurar e aproveitar uma nova vida”, 

reforçando as anteriores motivações, é expressa em todos os grupos etários (entre 20% e 

43%), sendo de realçar esta motivação nos indivíduos entre os 18 e 24 anos.   
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A fim de dar continuidade a esta intenção de abandonar esta dependência e 

procurar outro modo de vida, tal implicará uma predisposição em tratar esta 

doença, cujo alcance se pode ver na figura 33:     

 

Figura 33: Grau de tratamento da doença por inquiridos doentes 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

Como se pode ver, a maioria dos inquiridos doentes (67%) respondeu que estava 

em tratamento, enquanto 33% confessou que não estava em tratamento, o que, 

representando um terço dos inquiridos, é algo preocupante em termos de saúde. E, 

quanto ao tempo de tratamento dos que se tratam, a figura 34 mostra-se a distribuição 

do tempo de tratamento. 

 
Figura 34: Doentes e tempo de tratamento da doença 

 

Fonte: IT, Braga, 2015 

Como se pode verificar, quanto ao tempo de tratamento, metade dos respondentes 

fazem tratamento das suas doenças há mais de 5 anos e outra metade entre 6 meses e 5 

anos, dos quais 25% entre 6 meses e um ano.  
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Questionados os inquiridos doentes, qual ou quais os tipos de tratamento, a figura 

35 oferece-nos o conjunto das respostas:  

Figura 35: Tipo de tratamento no Centro de Resposta Integradas (CRI) 

 

 
 

Fonte: IT, Braga, 2015 

Tratando-se de toxicodependentes sob cuidados no quadro de estratégia de 

recuperação, é compreensível que 57% dos inquiridos tomam metadona, a que acrescem 

14% que tomam buprenorfina, somando no total 71%. Os restantes 29% recebem só 

psicoterapia de apoio.  

Um outro aspecto relevante é o de saber se entre os consumidores inquiridos se 

verifica algum progresso no presente no sentido de se irem tornando abstinentes no 

consumo, o que nos é revelado pelo conjunto das respostas na figura 36.  

Embora a maioria tenha dificuldades em ser abstinentes (57%), constata-se uma 

taxa notável de indivíduos que ao tempo da entrevista declaravam ser abstinentes, por 

diversas razões, entre as quais a retoma de contactos com familiares, nomeadamente os 

filhos, tal como o exprime uma entrevistada: "Quero regressar a Itália, quero ir ver a 

minha filha, neste momento estou a tomar metadona de baixo limiar" (F,38 anos, 

desempregada). Noutros casos perspectivam uma nova vida livre de drogas: "Quero 

reconstruir uma nova vida, não penso em drogas"(M, 44 anos, trabalhador em hotelaria); 

ou seja, de modo claro, como ruptura com o passado envolvido na toxicodependência: 

"Quero esquecer o meu passado com as drogas, neste momento estou abstinente e é assim 

que eu quero continuar" (M,46 anos, empregado de mesa). A estratégia gizada por alguns 

passa inclusive pela procura de trabalho, tal como o caso de uma utente do CAT: “Estou a 

tentar dar aulas  de musica para conseguir arrendar uma casa o meu companheiro esta 
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desempregado” (F,32 anos, violinista), havendo mesmo três casos de toxicodepententes que 

se dirigiram à Câmara candidatando-se para serem recolectores de lixo.  

 
Figura 36: Indivíduos que se encontram actualmente abstinentes de consumo 

 
Fonte: IT, Braga,  

Estas decisões no sentido da abstinência e mudança de quadro de vida, na maioria dos 

casos, parecem ser com efeitos duráveis, embora com tempos diferenciados, como se pode 

ver na figura 37:      

Figura 37: Tempo de abstinência dos indivíduos que actualmente não consomem 

 
 

 

Tal como se pode constatar, 46% estão abstinentes há mais de 5 anos, 31% entre 1 

a 5 anos e, por fim, 23% entre 6 meses e um ano, o que indica que uma parte 

considerável está já em processo real de abstinência e desabituação.  

Um dos problemas com que se confrontam bastantes toxicodependentes consiste 

no facto de haver familiar que são toxicodependentes.  
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Figura 38: Indivíduos com familiares consumidores 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

 Há familiares que representaram para vários toxicodependentes o contexto de 

facilitação de consumos, tal como refere  uma das entrevistadas:  "A minha irmã mais 

velha é consumidora, foi ela que me puxou aos consumos"[(M,38 anos, trabalhadora na  

restauração); ou um outro que desabafa: "O meu irmão mais velho consumia heroína e 

cocaína" (M,43 anos, empregado de cozinha). Por outro lado, havendo um eventual 

processo de recuperação, se 35% dos inquiridos não têm de enfrentar casos de 

familiares também toxicodependentes, a grande maioria tem este obstáculo que consiste 

em ver-se rodeado de familiares toxicodependentes que representam um constante 

estímulo ao consumo, como, por exemplo, o caso em que tem parentes ainda 

consumidores:  "O meu tio é consumidor de heroína e cocaína " (M, 34 anos 

desempregado).   

No quadro de processos de encaminhamento para o Centro de Respostas 

Integradas presentes no Centro de Atendimento ao Toxicodependente, será relevante 

aferir as faixas etárias em que tal ocorre, o que nos é dado pela figura 39:  
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Figura 39: Divisão etária dos indivíduos no seu primeiro contacto com o CRI (CAT) 

 
 

Fonte: IT, Braga, 2015 

 

Tal como se pode ver na figura 27, a grande maioria (71%) dos consumidores que 

se encaminharam ou foram encaminhados para a recuperação no CAT situava-se entre 

os 18 e 34 anos, dos quais a maior percentagem entre 25 e 34 anos (38%). As 

percentagens das demais categorias etárias ora num sentido descendente ora ascendente, 

embora ainda significativas, eram todavia minoritárias, respectivamente de 17% antes 

dos 18 anos e 12% após os 34 anos.   

 No processo de recuperação, alguns dos inquiridos testemunharam a falta de 

apoios institucionais suficientes ou adequados, tal como o desabafou uma das utentes: 

“No CAT os doutores dizem-te duas palavras á pressa e pronto, já está a consulta de 

psicoterapia” (F, 32anos, violinista); ou outro: “Os técnicos ficam nitidamente a perder em 

relação à metadona. É como se o químico fizesse a terapia sozinho" (M,41 anos, trabalhador 

na restauração); ou ainda outro a respeito do projeto da Cruz Vermelha:  “Relativamente a 

este projeto da Cruz Vermelha, ele não faz sentido nenhum, uma vez que aqui nós podemos 

andar nos consumos e tomar a metadona conjuntamente, o que nos prejudica a saúde e, neste 

sentido, não nos traz apoio nenhum. Estou a falar da equipa técnica, começo pelo psicólogo e 

acabo na enfermeira (M,43 anos, vendedor de produtos agrícolas). Alguns apontam mesmo 

situações de discriminação: “Os próprios técnicos discriminavam-nos” (M,43anos, 

reformado por invalidez). 
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 Uma situação frequente consiste em que alguns utentes das instituições, onde 

têm lugar as tentativas de recuperação, ao mesmo tempo que tomam a metadona, 

continuam a consumir drogas habituais, o que nos é dado pela figura 40:   

 
Figura 40: Consumo de substâncias psicoactivas após entrada no centro de reabilitação 

 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

 

 Não obstante a maior parte dos inquiridos mas já entrados em processo de 

abstinência não consumirem drogas, uma parte ainda elevada persiste em consumi-las, 

tal como o confessa um utente: “Fui fazer tratamento de metadona no CAT e continuei a 

fumar sempre” (M, 46 anos, artesão); ou um outro: “De momento estou a tomar a metadona 

na carrinha da cruz vermelha do projeto “aproximar” mas já consumi e fazia o programa da 

metadona” (M,44 anos, hotelaria). Ou ainda outro:  

      “Aqui no centro de alojamento é fácil recair, uma vez que convivo com pessoas 

que também interrompem o programa da metadona e cruzamo-nos com caminhos 

idênticos que nos fazem relembrar os vícios” além disso temos um técnico que é 

animador cultural mas nunca   tem atividades par fazer connosco. Só nos pedem para 

arrumar uma tonelada de papel/cartão e dão-nos 10 cigarros como prémio” (M,34 anos, 

desempregado ] 
 

  A maior parte dos utentes das instituições onde são atendidos têm consciência 

de que o consumo das substâncias psicoactivas constitui um perigo para a saúde pública, 

tal como se pode ver na figura 41:  
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Figura 41: Opinião dos indivíduos face ao consumo de drogas enquanto perigo para a saúde pública 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

 

De facto, a esmagadora maioria (91%) considera o consumo das drogas constitui 

um perigo para a sociedade, tal como o refere um dos entrevistados: "Preocupo-me 

imenso com isso, vivo nesta sociedade, não tenho hipóteses (…) acho que devia haver 

outra gestão desta situação" (M,38 anos, distribuidor de publicidade). Outros especificam 

e distinguem, em termos de prejuízo para a saúde, os efeitos das chamadas drogas duras e 

drogas leves: “Eu poria tudo nas duras e leves o cannabis… porque acho que é a única droga 

que consumida regularmente não há grandes variações na tua personalidade, na tua maneira 

de viver, na tua postura para com a sociedade (…) (M,27 anos, trabalhador na restauração). E 

um outro com um entendimento algo diferente: “Quando penso em drogas pesadas, também 

faço distinção… Acho que há umas piores do que outras. Heroína, por exemplo, mesmo em 

termos de habituação, dependência, parece-me a pior. Mesmo pastilhas, com alguma 

moderação, não têm, se calhar, assim tantas agressões”; “cocaína chamei-lhe uma droga 

pesada, mas não acho que seja assim muito má (…) heroína acho”[(M,44anos, trabalhador na 

restauração). 

 Procurando saber a opinião dos inquiridos relativamente à despenalização do 

consumo de drogas, as respostas foram vertidas na figura 42:     
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Figura 42: Opinião dos indivíduos face à despenalização do consumo de substâncias psicoactivas 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

 

É de realçar que a esmagadora maioria (91%) dos toxicodependente é 

favorável à despenalização das drogas. E, procurando saber as razões para esta 

opinião, estas nos são fornecidas pelas respostas expressas na figura 43:   

 

Figura 43: Razões para a despenalização do consumo de drogas 

 

Fonte: IT, Braga, 2015  
 

Entre as razões apontadas para a despenalização das drogas sobressai para 39% a 

redução do tráfico de droga, para 23% por permitir um maior controlo e/ou higiene e, 

por fim, para 13% a redução do tráfico e maior higiene. Entre vários testemunhos, é de 

referir um deles: "Haveria mais controle nos traficantes e os cartéis de drogas não 

passariam a lucrar tanto" (M,45 anos, ajudante de cozinha). 
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Pretendendo saber como se distribuem as razões da despenalização das drogas por 

grupo etário, a figura 44 retrata as respostas obtidas:  

 
Figura 44: Razões para a despenalização do consumo de drogas por grupos etários (em %) 

 

 
Fonte: IT, Braga, 2015 

 

Pela figura 44 percebe-se que, salvo em indivíduos com menos de 18, nos 

diversos grupos etários predomina a razão de diminuição do tráfico (entre 33% e 

57%) sendo as percentagens mais elevadas nas faixas etárias dos 25 a 34 anos e 

sobretudo de 35 a 44 anos, o que se compreende por um maior conhecimento e 

das implicações negativas do tráfico de droga.   
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Conclusão  

 

O problema da toxicodependência é um problema social total, englobando 

dimensões económicas, sociais, políticas e culturais. Este problema afecta 

transversalmente diversas classes e grupos sociais, géneros, assim como grupos etários, 

embora os mais desprovidos de recursos tendam a sofrer mais as suas consequências 

negativas. 

A droga é vista pela sociedade como um desvio, sendo amiúde como tal 

considerada pela sociedade, pelas instituições e pelos indivíduos ditos ‘normais’, em 

consequência da aplicação de um estigma, como vimos. Mais, a toxicodependência é 

encarada como um ‘problema social’, o qual exige uma problematização sociológica, ou 

seja, os fenómenos e comportamentos associados à toxicodependência reclamam não só 

perceber as suas origens, emergência e evolução histórica, como compreender e explicar 

o consumo e padrões de consumo dos diversos tipos de droga, os significados atribuídos 

pelas diversas instituições e actores, particularmente pelos próprios toxicodependentes.  

Assim, no primeiro capítulo, além de definir o conceito de droga, enunciar os 

critérios de classificação de tipos de droga (vg. leves e pesadas ou duras) e registar 

alguns dos transtornos e efeitos socialmente mais nefastos do seu consumo, foi feita 

uma introdução sobre este problema social e seus aspectos conexos em vista a 

equacionar o problema sociológico. Sem deixar de expôr e aproveitar alguns elementos 

da perspectiva socio-estrutural, particularmemte na versão relativa do estruturo-

funcionalismo mertoniano, o maior contributo para a interpretação e explicação do 

problema advém da  articulação da abordagem económica marxista, que dá conta dos 

processos da formação de cartéis da droga no quadro da acumulação de capital, em 

regra por vias ilegais, abordagem esta que é amplamente enriquecida com as 

perspectivas de inspiração (neo)weberiana e sobretudo interaccionista-simbólica, na 

medida em que, além de trazer para primeiro plano os significados dos actores, visam 

compreender as trajectórias dos toxicodependentes, enquadrando-as nos ambientes 

sociais e institucionais, cujos ‘empreiteiros da moral’ tendem a estigmatizar e rotular os 

toxicodependentes. Ou seja, é pela combinação dos contributos da perspectiva 

interaccionista-simbólica, articulada com as relações de poder e as estruturas 

económicas eivadas de fortes assimetrias sociais, que o fenómeno da droga e 

comportamentos dos toxicodependentes se podem compreender e explicar.  
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No capítulo 3 foram expostos os objectivos e sobretudo delineada a estratégia de 

pesquisa, na qual foram utilizados diversos métodos e técnicas, nomeadamente a 

elaboração e aplicação de um inquérito e um guião de entrevista que possibilitaram 

revelar alguns dos padrões mais recorrentes do consumo das drogas, pedaços das suas  

trajectórias e histórias de vida e que ajudam a compreender as representações e 

sobretudo comportamentos dos toxicodependentes, nomeadamente jovens e adultos a 

viver em contexto, quer institucional, quer em contexto de rua, tendo sido possível 

abordar algumas situações mais degradantes de pessoas sem abrigo.  

Seguidamente, foi desenvolvido no quarto capítulo uma reflexão sobre a droga no 

quadro do processo de globalização, o qual não pode ser desligado quer do conceito de 

modernidade, quer do próprio processo de modernização, tendo como pano de fundo a 

transição das sociedades tradicionais para as sociedades modernas, em que o espaço-

tempo, seguindo diversos teóricos da modernidade e da globalização, são não só 

comprimidos como separados. A intensificação das relações no quadro da globalização 

comportam certamente benefícios mas também desvantagens para os grupos mais 

desprovidos e riscos em termos de saúde. O fenómeno da música, manifestado através 

de concertos, de festivais, de raves, ou simplesmente da cultura do dj em discotecas 

criou um novo conceito à volta do consumo de drogas. Mas a droga apresenta outros 

lados sombrios e negativos em termos de saúde e quebra de expectativas de vida.   

A droga é um fenómeno secular que tem apresentado, ao longo dos tempos, 

diversas configurações, funções e significados: desde fonte de prazer, comunicação e 

busca de bem-estar, nomeadamente até ao século XIX e XX entre classes médias, até ao 

fonte de preocupação, flagelo social e causa de doença, desestruturação de famílias e 

destruição de vidas, em grande parte devido ao processo incessante de tráfico de droga, 

como negócio lucrativo. Quando hoje se fala de droga, já não podemos imaginar o 

protótipo de toxicodependente que a sociedade rotulou, porque cada vez mais os 

toxicodependentes são jovens, entre os quais estudantes, e adultos que, como vimos 

neste estudo, entraram num processo descendente de perda de autoestima e, não raro, de 

autodestruição.  

Relevante neste contexto são certamente as políticas públicas perante a droga, 

que, no quinto capítulo, procurei resumir quer a mundial – as quais se têm pautado por 

uma política proibicionista e de repressão, embora alguns exemplos como a Holanda e o 

Uruguay  têm caminhado por uma via de regulação – quer a nível nacional. Com efeito, 

se ao nível das Nações Unidas se tem assistido a planos de luta contra a droga oscilando 
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entre repressão e regulação, em Portugal é possível apontar três fases: desde o período 

da forte repressão e criminalização até ao 25 de Abril de 1974, passando por um período 

de maior abertura e discussão em que se verifica uma expansão da oferta e da procura 

até 1982 e, por fim, a fase da descriminalização do consumo em 2001. Com efeito, é em 

2000-2001 que, graças à inciativa e posicionamento do Bloco de Esquerda, secundado 

por outros partidos, se verificou uma política de viragem, prosseguida até hoje.    

Na segunda parte são apresentados os resultados da pesquisa empírica, começando 

por dar conta, logo no sexto capítulo, uma caracterização socio-demográfica da 

população amostral. Há uma forte predominância de pessoas do sexo masculino com 

80% versus 20% do sexo feminino, sendo na esmagadora maioria solteiros/as e/ou 

divorciados. Os inquiridos distribuem-se por diferentes escalões etários com forte 

predomínio nas faixas etárias dos 18-24 e 25-34, embora sejam ainda bem significativa 

a percentagem de pessoas com 45 e mais anos. Em termos de habilitações literárias, 

quase ¾ de inquiridos detêm entre o 5º e o 12º anos e, se juntarmos as pessoas com 

menos habilitações sobem a 92% dos inquiridos, o que indicia percursos escolares não 

finalizados. E, em termos profissionais, cerca de 2/3 dos inquiridos trabalham ou 

trabalharam nos sectores da construção civil, da mecânica e da electricidade, da 

restauração e hotelaria, sendo de relevar que apenas um terço está empregado/a e os 

restantes dois terços está desempregado, reformado ou de baixa médica. 

Relativamente ao início e trajectos dos consumidores de droga, a que se dedicou o 

sétimo capítulo, 92% dos inquiridos confessaram que iniciaram o consumo de droga 

antes dos 18 anos. Com efeito, para muitos foi no período da adolescência e da 

juventude e amiúde antes dos 18 anos que teve lugar o início dos consumos de drogas.  

Ficar toxicodependente, mesmo não sendo, em regra, o objetivo do respectivo 

consumidor, pode bem ser uma consequência. Atendendo que a juventude e, nalguns 

casos, já na adolescência os consumos se iniciaram e até se incrustaram no processo de 

formação da identidade, enquanto fase importante das suas vidas, ficaram mais 

vulneráveis ou influenciáveis pelos seus pares. Com efeito, a iniciação do uso de drogas 

ocorreu, na maioria das histórias de vida relatadas, por influência do grupo de pares 

num contexto de sociabilidade externa à família. Como é sabido, os grupos de pares são 

muito importantes na vida dos adolescentes e jovens, sendo não raro mais influente a 

opinião de um amigo que a dos professores ou mesmo dos próprios pais. Dada a 

diversidade nas histórias de vida que constituem a amostra, as motivações para o início 

do consumo foram diferentes, tendo-se contudo verificado que 3/4 dos entrevistados 
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foram induzidos por terceiros e/ou tiveram a sua primeira experiência com drogas no 

seio de um grupo de amigos. Particularmente, quando os laços na família são fracos ou 

a estrutura familiar é frágil e os adolescentes ou jovens se sintam à deriva, a droga pode 

ser visto como um refúgio ou então imaginada e depois sentida como um momento de 

prazer e excitação. Mas, se, nalguns casos, tal deveu-se a problemas de índole familiar, 

noutros, porém, foi por curiosidade de experimentar a droga, mas também porque os 

restantes membros do grupo já a tinham experimentado e falaram acerca dos seus 

efeitos.   

A grande maioria dos inquiridos nesta pesquisa iniciou o consumo de drogas mais 

leves, característica da fase da experimentação. A droga mais consumida era o haxixe, 

seguida da cocaína e da heroína. Embora haxixe tenha sido referido como a principal 

droga de iniciação, verificou-se em bastantes casos uma posterior escalada para as 

drogas mais duras. Ao mesmo tempo, foi também mencionado por quase metade dos 

inquiridos deles que consumiram várias drogas concomitantemente, ou em momentos 

diferentes, sempre numa escalada pelas drogas cada vez mais duras, praticas que, na 

maior parte dos casos, ocorriam em locais vários, desde a casa do próprio ou dos pais 

até, mais amiúde em contexto de rua.   

Em todas estas drogas os homens consumiam mais que as mulheres, salvo noutros 

tipos de drogas várias (ou sintéticas), em que as mulheres consumiam 

proporcionalmente mais que os homens. Em consonância com o predomínio das 

respectivas actividades profissionais dos inquiridos, os homens que consumiam droga 

trabalhavam mais na construção, na mecânica e na electricidade, enquanto a mulher 

estava mais ocupada na restauração e na hotelaria.  

No que concerne a forma de administração da droga, cerca de ¾ dos inquiridos o 

fazem por modo fumado e os restantes 25% doutro modo nomeadamente por injeção, 

dos quais por via intravenosa. Convém todavia salientar alguma mudança a este 

respeito: enquanto no passado quase metade dos que injectam a droga o faziam por via 

intravenosa, no presente apenas 11% aplicavam esta via de administração da droga. 

Presentemente, também apenas uma minoria de 13% partilha com outros o material de 

injecção de droga, nomeadamente seringas.    

Embora cerca de 2/3 dos inquiridos referiam que não tinham problemas de saúde, 

32% confessaram que tinham doença, nomeadamente hepatite B ou C – esta sobretudo 

em pessoas com 45 e mais anos - e o HIV em todas as faixas etárias. Verifica-se todavia 

também uma grande maioria de inquiridos que pretende entrar em abstinência e 2/3 já 
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está em tratamento no Centro de Respostas Integradas, no Centro de Atendimento a 

Toxicodependentes, seja em psicoterapia de apoio, seja pela administração de 

metadona. No entanto, convém referir que, não obstante a intenção de entrar em 

abstinência, só 43% realmente o faz, o que significa que parte dos utentes de metadona 

continuam a consumir drogas, agravado pela situação de 2/3 dos familiares também 

consumirem drogas. Em todo o caso, o que é evidente para a grande maioria dos 

consumidores de droga é que o consumo de drogas é um perigo para a saúde e, 

simultaneamente, são favoráveis à despenalização das drogas duras. 

Em termos sociais, a toxicodependência assume-se como uma temática 

controversa e, consequentemente, torna-se alvo de muitas discussões teóricas, políticas 

e até mesmo no âmbito da comunicação social. Trata-se, portanto, de um tema muito em 

voga, pelo que acaba, inevitavelmente, por criar na população em geral variadas 

representações sociais e preconceitos.          

No âmbito da problemática do consumo de drogas, são várias as pessoas e grupos 

sociais que têm rejeitado o papel de vítimas, de criminosas, de desviantes e promovido 

conjuntamente a luta por uma mudança de mentalidades, representações e significados. 

São movimentos sociais que impõem novas reflexões e novos caminhos, como, por 

exemplo, grupos, bem organizados, que lutam pela legalização da cannabis. Contudo, 

para além da complexa interação humana e da vivência de jogos de significados, 

podemos apontar alguns factores que são tidos como de risco e de proteção no que diz 

respeito à experimentação e à realização de consumo de drogas. Sendo o consumo de 

drogas um fenómeno social total, existem vários tipos de fatores que o explicam: os 

grandes interesses económicos e/ou desigualdades sociais estruturais, político-

institucionais, nomeadamente ao nível dos próprios Estados, escolares em contexto de 

relações de pares, culturais (a formação de ambientes de subculturas ou contraculturas), 

familiares (tipo de relações familiares), individuais (vg. a personalidade, a curiosidade 

na experimentação da droga.  

Os meios políticos não só nacionais como internacionais estão fraturados em dois 

polos divergentes: enquanto a esquerda, de modo geral, visa uma liberalização e 

legalização das drogas para minorar os danos, a direita, mais ligada a interesses 

económico-financeiros, é mais conservadora e proibicionista sem atacar a raiz do 

problema.  

A rutura resultante dos ciclos políticos origina avanços e recuos que colocam o 

combate antidroga num marasmo de que só beneficiam os cartéis da droga e os lobbys 
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(grupo organizado de pressão para atingir determinados objetivos e/ou defender 

determinados interesses farmacêuticos). O que falta e tarda em conseguir-se é uma 

política mais arrojada na via da regulação do comércio da droga, que represente um 

verdadeiro desígnio nacional e que vá ao encontro dos objetivos definidos por outros 

países pioneiros. Esta é uma questão que não admite adiamentos nem decisões dúbias. 
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Anexo 1: Estatística descritiva 

 
Quadro 1: Indicadores estatísticos da idade dos inquiridos 

 

 
Heroína Cocaína Haxixe Várias 

Idade média 44 42 31 33 
Idade mínima 36 30 15 19 
Idade máxima 50 56 58 55 
Desvio padrão 5,1 9,49 14,71 12,2 

 

Fonte: IT, Braga, 2015 

 
Quadro 2: Indicadores estatísticos do início de consumo 

 

 
Heroína Cocaína Haxixe Várias 

Idade média 16 15 15 15 
Idade mínima 13 12 13 11 
Idade máxima 20 21 17 20 
Desvio padrão 2,32 3,16 1,56 2,3 

Fonte: IT, Braga, 2015 

 
Quadro 3: Indicadores estatísticos da idade do primeiro contacto com o CRI 

 

 
Heroína Cocaína Haxixe Várias 

Idade média 24 24 27 23 
Idade mínima 14 7 18 15 
Idade máxima 31 35 47 34 
Desvio padrão 6,38 10,43 11,58 7,73 

Fonte: IT, Braga, 2015 

 
Quadro 4: Drogas mais consumidas por grupo etário 

 
  Heroína Cocaína Haxixe Várias 

  N % N % N % N % 
Até 18 anos 0 0 0 0 1 5,6 0 0 

18 a 24 anos 0 0 0 0 7 39 5 36 
24 a 34 anos 0 0 2 25 5 28 4 29 
34 a 44 anos 3 42,9 3 37,5 1 5,6 2 14,3 

45 ou mais anos 4 57,1 3 37,5 4 22,2 3 21,4 

Total 7 100 8 100 18 100 14 100% 

 

Fonte: IT, Braga, 2015 
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Quadro 5: Drogas mais consumidas por nacionalidade 

 

  Heroína Cocaína Haxixe Várias 

  N % N % N % N % 
Portuguesa 6 85,6 8 100,0 18 100,0 10 71,4 

Brasileira 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 21,4 
Francesa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 7,1 

Italiana 1 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Total 7 100,0 8 100,0 18 100,0 14 100,0 

 

Fonte: IT, Braga, 2015 

 

Quadro 6: Drogas mais consumidas em simultâneo  

 

 
Heroína Cocaína Haxixe Várias 

 
N % N % N % N % 

Não 2 28,6 5 71,4 13 70,6 4 28,6 
Sim 5 71,4 3 28,6 5 29,4 10 71,4 

Total 7 100,0 8 100,0 18 100,0 14 100,0 

Fonte: IT, Braga, 2015 

 
Quadro 7: Drogas mais consumidas por partilha de materiais 

 

  Heroína Cocaína Haxixe Várias 

  N % N % N % N % 
Não 6 85,7 8 100,0 14 70,6 12 85,7 
Sim 1 14,3 0 0,0 4 29,4 2 14,3 

Total 7 100,0 8 100,0 18 100,0 14 100,0 

Fonte: IT, Braga, 2015 

 
 

Quadro 8: Drogas mais consumidas por idade de início de consumo 

 

  Heroína Cocaína Haxixe Várias 

  N % N % N % N % 
Até 18 anos 5 83,3 6 85,7 18 100,0 13 92,9 

18 a 24 anos 2 16,7 2 14,3 0 0,0 1 7,1 
Total 7 100,0 8 100,0 18 100,0 14 100,0 

Fonte: IT, Braga, 2015 
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Anexo 2: Drogas e tipos de drogas: descrição, especificação e desenvolvimento  

 

Segundo o Programa Europeu de Formação Profissional “SociDroga”, de 2000, a 

classificação das drogas encontra-se assim, esquematizada: 

 

Drogas relacionadas com as Benzodiazepinas  

 

Benzodiazepinas: A família de sedativos das benzodiazepinas é usada para 

aliviar a ansiedade, a tensão e os espasmos musculares; 

Para produzir a sedação e prevenir as convulsões, essas substâncias são 

comercializadas como ansiolíticos (tranquilizantes brandos ou de efeito moderado), 

sedativos, hipnóticos ou anticonvulsivos, baseando-se, até certo ponto, nas diferenças na 

duração da sua ação. Doze componentes desse grupo são atualmente comercializados 

nos Estados Unidos. São eles Alprazolam (Xanax), Clordiazepoxida (Librium), 

Clonazepam, Diazepam (Rivotril) e (Valium). Embora a margem de segurança em 

relação a essas drogas seja considerável para ocorrer a superdose, o seu uso contínuo 

pode resultar na dependência psíquica/física. Nesta investigação com consumidores 

observou-se que o Rivotril é o medicamento mais receitado aos usuários da Heroína 

sendo que o início de ação desse medicamento é relativamente lento, porem a duração 

da sua ação é longe. Uso prolongado de doses excessivas podem conduzir à 

dependência física e psicológica. Os sintomas da síndrome de dependência 

desenvolvem- se dentro de aproximadamente 10 dias após a descontinuidade abrupta de 

doses elevadas continuas. A demora na manifestação de síndroma de abstinência deve-

se à lenta eliminação de droga, mas é de realçar que, quando se usam essas drogas para 

“ficar alto” ou “curtir uma onda”, são elas tomadas lentamente com outra(s) droga(s) 

nomeadamente com heroína, cocaína, LSD e MDMA Anfetaminas.  

Nas últimas décadas, é notório um acréscimo ao consumo abusivo de drogas 

sintéticas nas sociedades contemporâneas. Sendo que, estas adquiriram uma expressão 

cada vez maior, na sociedade atual, devido à popularidade obtida nas festas “rave drugs 

e party pills”.Nos últimos anos tem-se verificado um aumento na população e consumo 

de novas substâncias psicoativas, sendo estas denominadas de “legal highs” (drogas 

legais sintéticas) e comercializadas muitas vezes como sendo seguras.  

A partir da segunda metade dos anos 90, surgiram no mercado ilícito novas drogas 

de abuso sintéticas, em particular, as denominadas “ piperazinas”. //As piperazinas estão 

inseridas na classe de drogas. As piperazinas estão inseridas nesta classe de drogas, por 

conseguinte, a Benzilpiperazina (BZP) e a Trifluormetilfenil Piperazina (TFMPP) são as 

substâncias mais consumidas, apesar de atualmente proibidas em Portugal, encontram-

se disponíveis no mercado ilícito e facilmente através da internet. 

Os efeitos psicoativos da BZP e da TFMPP são comparadas aos efeitos obtidos 

apos o consumo de anfetaminas e de ecstasy (MDMA), que respetivamente, 

apresentam-se como uma alternativa legal e barata e segura, às anfetaminas e ao 

ecstasy. Esta problemática do consumo de drogas não é certamente um fenómeno novo, 

no entanto, nos últimos anos tem-se transformado num problema social, sendo alvo da 

preocupação pública e de inúmeros debates. 

 
Benzodiazepinas, que normalmente são usados por prescrição médica, podem 

também criar fortes dependências. Destarte, existem as benzodiazepinas que são as mais 

usualmente receitadas e incluem o Valium®, o Librium® , o Rohypno®, o Lorenin® e  

Lexotan®. Por serem menos perigosas, as benzodiazepinas vieram substituir os 
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barbitúricos sendo utilizadas para os mesmos fins médicos. A sua via de administração é 

oral, mas, segundo os inquiridos neste estudo, estes usuários aplicam estas 

benzodiazepinas com outras drogas que normalmente são injetados. Podem ser também 

misturados com álcool e/ou podem servir apenas como drogas de substituição, 

automedicadas e sem prescrição médica. 

Inserem-se ainda nestas substâncias, os hipnóticos barbitúricos que são dos 

medicamentos mais perigosos. Podem ser, segundo as doses, sedativos, hipnóticos 

anestésicos. Têm uma ação antiepilética, alteram os estádios do sono quando as doses 

são suficientemente altas. Provocam a depressão dos centros respiratórios. 

Observa-se perda da inibição, euforia, agressividade, por vezes depressão e 

comportamento ébrio. Em doses altas podem provocar efeitos paradoxais estimulantes 

funcionar como hipnóticos, produzir desinibição psico-motora e diminuir o centro 

emocional. Denota-se um estado geral de emagrecimento, pruridos e diversas erupções 

alterações neurológicas, vertigens, tremores, paralisias oculares e polinevrite 

(avitaminoseB). O seu uso provoca uma grande dependência psicológica e uma nula 

dependência física. 

 

Inalantes ou solventes: 

São produtos químicos (éter, clorofórmio, acetona, cola) fazendo grande parte 

composição das substâncias de uso doméstico e que têm venda livre. O seu consumo, na 

maioria dos casos, é feito por via pulmonar, sendo os vapores libertados inalados de 

qualquer forma. Fisicamente, levam a uma analgesia, narcose, inconsciência, vómitos, 

perturbações respiratórias, vasomotoras, rubor, e até com uma intoxicação aguda, 

podem levar à morte por paragem respiratória. 

Os seus efeitos psíquicos são hilaridade, excitação, descoordenação motora, perda 

d equilíbrio. O consumo destas substâncias gera uma grande dependência psicológica e 

uma nula dependência física. 

 

As drogas Lícitas são aquelas legalmente produzidas e comercializadas (álcool, 

tabaco, tranquilizantes, inalantes, solventes), sendo que a comercialização de alguns 

medicamentos é controlada, pois há risco de causar dependência física / psíquica.  

Por seu turno, ilícitas são aquelas cuja comercialização é proibida por provocar 

altíssimo risco de causar dependência física e/ou psíquica (cannabis, heroína, cocaína, 

ecstasy, etc.). As drogas podem ainda ser caracterizadas pelos seus efeitos no Sistema 

Nervoso Central, em três categorias: estimulantes, depressoras e perturbadoras. 

As drogas estimulantes são aquelas em que a pessoa fica alerta, atenta, dando aos 

consumidores a sensação de serem mais fortes, dinâmicos ou potentes, de renderem 

mais no trabalho, de tornarem-se mais corajosos, aumentando a atividade cerebral, 

agindo como estimulante do SNC, causando alterações no funcionamento do organismo 

tais como: aumento dos batimentos cardíacos, respiração, pressão sanguínea, 

temperatura corporal, perda do apetite e do sono. Este grupo de substâncias é também 

chamado de psicoanalépticos, noanalépticos, timolépticos. 

As substâncias que compõem o grupo de estimulantes do SNC são: a cafeína, as 

anfetaminas, nicotina e a cocaína. 

Por depressoras entendem-se aquelas substâncias que deprimem a atividade gera 

do cérebro, causam um certo relaxamento, em que a pessoa se sente mais à vontade e 

com mais calma. Este grupo de substâncias é também chamado de psicolépticos. 

As substâncias que compõem o grupo de depressores do SNC são: os 

inalantes/solventes, opiáceos e os barbitúricos. 

Estas drogas, quando utilizadas, dão prazer, visto que afastam as sensações 

desagradáveis, reduzem a insónia, a ansiedade e a depressão. 
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Com o uso crónico prolongado causam efeitos físicos e/ou psíquicos: a fala fic 

arrastada, o pensamento e a memória prejudicados, podem ocorrer irritabilidades, 

alterações rápidas de humor, no indivíduo, passando do riso ao choro de um momento 

para o outro, com doses altas levam a convulsões, depressão respiratória e do cérebro, 

podendo até causar a morte. 

As perturbadoras são as substâncias que produzem distorções, desvios o 

anormalidades na atividade cerebral (funcionamento do SNC), também chamada 

psicodislépticas.  Com elas o cérebro funciona desordenadamente, "perturbando" 

transmissão de mensagens nervosas até a consciência. As distorções de formas e cores 

são tidas em certas épocas como meio de entrar em contacto com o sobrenatural. Porém, 

as alucinações correspondem a sintomas semelhantes a problemas mentais. 

As substâncias que compõem o grupo de perturbadores do SNC são: o LSD, as 

metanfetaminas, os cogumelos e o ecstasy. 

 

Segundo o Programa Europeu de Formação Profissional “SociDroga”, de 2000, a 

classificação das drogas encontra-se assim, esquematizada: 

Cannabinóides: marijuana, haxixe, e óleo de haxixe. 

Opiáceos: ópio, morfina, heroína. 

Alucinogéneos: mescalina e LSD. 

Psicofármacos: barbitúricos, anfetaminas e benzodiazepinas. 

Drogas de síntese: ecstasy. 

Derivados da folha de coca: cloridrato de cocaína e crack. 

 

É de salientar que todas as sintomatologias aqui referidas para cada substância, 

são muito subjetivas e generalistas, uma vez que elas dependem muito da quantidade de 

substância ingerida, das características de defesa e resistência do organismo de cada 

indivíduo, da qualidade do produto e das vias de administração. É errado afirmar-se que 

uma droga produz o seu efeito, e apenas esse, dado que todas as drogas têm múltiplos 

efeitos que variam segundo a dose, segundo os indivíduos e o momento.  

Os indivíduos são complexos e variáveis, logo os efeitos da droga devem ser 

necessariamente complexos e variáveis. 

 

Cannabinóides: (erva, liamba, maconha e haxixe) têm origem asiática da planta 

do cânhamo (cannabis sativa) e é habitualmente fumada. De entre os seus derivados, 

destacamos a erva ou marijuana e o haxixe. A primeira é uma mistura de folhas, 

sementes, depois de secas, enquanto o haxixe é uma pasta de resina obtida a partir das 

folhas e flores. 

O tetrahidrocanabinol (THC) é o princípio relevante na cannabis que varia a sua 

concentração consoante o local a forma de cultura da planta. 

Fisicamente, originam uma sensação de expansão, podendo levar a conjuntivite 

crónica, relativa impotência sexual, insónia, taquicardia, sede, náuseas e boca seca. 

Psiquicamente, o seu consumo causa sonolência, alterações na perceção, 

alucinações, dificuldades para concentração, compulsão, síndrome motivacional, 

prejuízos de memória e atenção, sensação de euforia e ansiedade. 

Os efeitos de dependência, que o seu consumo pode originar prendem-se com uma 

forte dependência psicológica e uma nula dependência física. 

 

Anfetaminas (anfes ou speeds): são drogas sintéticas, fabricadas em laboratório, 

que no uso terapêutico, foram e ainda são utilizadas no tratamento da narcolepsia (sono 

insuperável), síndromas depressivos e parkinsonismo. São muito usadas para emagrecer 

(pois são moderadores do apetite), também para manter as pessoas acordadas por longos 
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períodos, com efeitos muito semelhantes aos da cocaína e para neutralizar os efeitos da 

fadiga e do aborrecimento. As vias de absorção são: a via oral e a intravenosa (a partir 

de comprimidos esmagados ou derretidos). 

Dos seus efeitos físicos, salientamos a apatia, nervosismo, insónia, agressividade, 

aumento da pressão sanguínea, reflexos rápidos, aumento da vigilância, secura das 

mucosas, midríase, taquicardia e a perda de apetite. 

Os efeitos psíquicos podem ir da excitabilidade, alucinações, delírios (psicose 

anfetamina), sensação de força, ideias de perseguição, alteração de humor, chegando até 

a mudanças de personalidade. 

Em termos de dependência, o consumo destas substâncias origina uma grande 

dependência psicológica e uma nula dependência física. Salienta-se ainda que se as 

anfetaminas forem injetadas os seus efeitos são potenciados em relação ao que 

descrevemos, podendo o estado de “high” durar de 3 a 6 dias. 

 

Alucinógeneos (ácidos, LSD, mescalina) reúnem um vasto conjunto de 

substâncias  que podem ser de origem vegetal, como a mescalina e os cogumelos 

venenosos; ou sintéticos, de onde se salienta o LSD (ou diétilamina do ácido lisérgico), 

abreviatura de Lyserf Säuse Diethylamid. Mas todos têm em comum desorganizarem o 

funcionamento cerebral, uma modificação variável das perceções. Refira-se que estas 

não têm e nunca possuíram, qualquer uso médico.  

A sua forma de administração é por via oral. Fisicamente, originam midríase 

acentuada (aumento da pupila), taquicardia, tremores, dores pelo corpo. Em caso de 

overdose, a morte ocorre por paragem respiratória. Psiquicamente, a sua utilização 

desencadeia no indivíduo fenómenos que geralmente estão associados às psicoses, como 

perturbações preceptivas, ilusões, delírios, capacidade de associação mais rápida que o 

habitual. São comuns suicídios involuntários (o indivíduo pensa que pode voar). 

O seu uso provoca uma baixa dependência psicológica e uma nula dependência 

física. 

 

Heroína (“castanha”) é um alcalóide do ópio (Papaver somniferum) e consome-

se, n generalidade dos casos, injectando por via subcutânea/intravenosa. É sintetizada a 

partir da morfina (descoberta em 1817), tendo sido inicialmente considerada uma 

terapêutica para o tratamento da morfinomania.  

A heroína pura apresenta-se sob a forma de um pó branco muito fino. Por vezes, a 

que é utilizada pelos toxicodependentes apresenta o aspeto de um granulado 

acastanhado, devendo-se este facto a impurezas resultantes do processo de fabricação ou 

aditivos. O grau de pureza é variada e a adulteração prende-se com os fatores de 

potencialização dos lucros dos traficantes. 

A heroína, em doses moderadas, produz uma série de efeitos físicos, para além d 

analgesia, razão para o qual foi criada. Diminui as atividades do sistema nervoso, 

incluindo funções reflexas como a tosse, a respiração e o ritmo cardíaco. Dilata os vasos 

sanguíneos diminui a capacidade de memorização, diminui as atividades intestinais 

provocando prisão de ventre. Em estado de carência, verifica-se um mal-estar, suores, 

tremuras. 

Psiquicamente, provoca uma sensação de bem-estar. A introdução repentina de 

heroína no organismo pode provocar um fenómeno conhecido por “Flash”, que engloba 

uma reação intensa de prazer, calor, euforia, apagamento da angústia, incapacidade de 

concentração. Juntamente com estas reações, ou em vez delas, a primeira utilização 

provoca muitas vezes respostas paradoxais constituídas por náuseas e vómitos, 

concomitantes com ansiedade e atordoamento. De início, pode também ocorrer uma 

estimulação da vigília e um comportamento eufórico. 
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Os indivíduos que consomem esta substância são afetados por uma grande 

dependência psicológica e física. 

 

 

Cocaína (“branca”) falamos de uma substância extraída das folhas da Planta da 

Coca (Erythroxilon coca) que se apresenta como um pó branco cristalino, a “neve”. 

A sua utilização originária era feita sob a forma mastigadora, mas atualmente 

aparece no mercado ilícito e utiliza-se sob a forma injetada; inalada, “snifa-se” por via 

oral e fumada (crack). É uma substância que entra no corpo diretamente através dos 

pulmões desequilibrando a química cerebral mais rapidamente, perturbando o equilíbrio 

hormonal do cérebro. 

É uma droga altamente estimulante (por isso, se designa no “meio” da droga por 

gulosa), estando, por isso, o seu consumo muitas vezes associado ao dos depressores 

como a heroína (“speed-ball”). 

Em termos físicos tem uma ação direta sobre o coração, provoca insónia, 

inapetência, dilatação de pupilas, emagrecimento, fortes dores de cabeça, hipertensão 

arterial taquicardia, chegando à convulsão. Psiquicamente, é altamente estimulante, 

originando fala intensa, ideias paranoicas, delírios persecutórios intensos, perturbações 

da memória alucinações e agressividade. Em termos de dependência, o seu consumo 

origina uma forte dependência psicológica e uma grande dependência física, quando 

injetada. 

 

Extasy (metanfetamina): é uma droga relativamente nova e, diferente de drogas 

como a cocaína e o haxixe. O seu consumo é efetuado, como referimos, por via oral. 

A substância que define o ecstasy é o MDMA, sigla que significa 

metilenodioxidometanfetamina. Apesar de ser derivado da anfetamina, o composto 

MDM tem uma parte da sua molécula semelhante à de um alucinogéneo. O MDMA não 

chega a produzir as alucinações do LSD nem a excitação de substâncias estimulantes 

como a cocaína. Mas, em compensação, causa efeitos das duas substâncias “eis o 

segredo” do seu sucesso como droga social. 

 

O MDMA provoca uma descarga de serotonina nas células nervosas do cérebro 

par produzir os efeitos de bem-estar e leveza, muito utilizado pelos frequentadores de 

“raves”. Com a dilatação da pupila, as luzes ganham um brilho especial e os olhos ficam 

mais sensíveis.  

É provável que o maior risco do ecstasy, no entanto, não advenha diretamente do 

MDMA. Como toda substância ilegal, ninguém pode garantir o conteúdo do 

comprimido que é vendido, como o ecstasy, que numa festa e/ou casa noturna, pode 

conter nos comprimido cafeína e metanfetamina :drogas com alto poder de vício. 

Mas, o efeito mais forte é uma hipersensibilidade do tato. Qualquer toque no 

corpo sob o efeito do ecstasy, tem a sensação multiplicada. Muitos encostam-se e 

abraçam-se com se todo o corpo fosse uma grande zona erógena. As mulheres, 

principalmente, falam do aumento do desejo sexual - uma sensação que confere ao 

ecstasy outro famoso apelido “pílula do amor”, já que aumenta a concentração de um 

neurotransmissor (substância responsável pela comunicação entre os neurónios) 

chamado serotonina, estando esta intimamente ligada às sensações amorosas. 

Os principais efeitos do ecstasy são uma euforia e um bem-estar intensos que 

chega a durar 10 horas. A droga age no cérebro aumentando a concentração de duas 

substâncias: dopamina, que alivia as dores, e a serotonina, que está ligada a sensações 

amorosas. Por isso a pessoa sob efeito de ecstasy fica muito sociável, com uma vontade 

incontrolável de conversar e até de ter contacto físico com as pessoas. 
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No que concerne aos efeitos físicos, eles são a secura da boca, perda de apetite 

náuseas, comichões, reações musculares como cãibras, contrações oculares, espasmo d 

maxilar, fadiga, visão turva, manchas vermelhas na pele, movimentos descontrolados d 

vários membros do corpo, como os braços e as pernas, crises bulímicas e insónia.  

 Os problemas psíquicos resultantes mais comuns são: dificuldade de memória 

tanto verbal com visual dificuldade de tomar decisões, impulsividade e perda do 

autocontrole, ataques d pânico, surtos paranoicos, alucinações, despersonalização, 

depressão profunda. 
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Anexo 3: Inquérito  

 

Questionário Sociodemográfico  

1. Idade_____  

2. Sexo_____  

3. Nacionalidade___________________________  

      4. Naturalidade ___________________________  
 

4. Escolaridade: 

a. Não sabe ler nem escrever_____ 

b. Sabe ler e/ou escrever_____ 

c. 1º-4º Anos_____ 

d. 5º-6º Anos_____ 

e. 7º-9º Anos_____ 

f. 10º-12º Anos_____ 

g. Estudos universitários_____ 

1º_____2º_____3º_____ 

 

h. Formação pós-graduada_____ 

 

 
5. Profissão____________________________  

 
6. Situação profissional?  

 
a. Empregado_____  

b. Desempregado______  

c. Reformado_______  

                         d. Baixa médica______  

 

7. Está dependente de si a nível financeiro?  

a.  Sim_____  

             b. Não_____  

 
8. Coabitação?_____________________________________________  

8.1Vive com alguém? 

 a.  Sim_____  

             b. Não_____  

 

8.2 Local de habitação?___________________________ 

 

 

9. Estado civil  

 

a. Solteiro(a)_____  

b. Casado(a)_____  

c. União de facto_____  

d. Separado(a)_____  

e. Divorciado(a)_____  

f. Viúvo(a)_____  
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10. Está atualmente tem algum problema de 

saúde?_______________________ 

 

11. Que doença(as) 

têm?__________________________________________ 

 

12. Há quanto tempo?____________________________ 

 
             13. Está em tratamento?_____________________ 

               a) Há quanto tempo? ______________________ 

 

             14. Qual o motivo do 

tratamento?___________________________________ 

 

15. Tipo de tratamento que efetua atualmente no CRI? 

 
a. Metadona_____ 

b. Naltrexona____ 

c. Buprenorfina_____ 

            d. Só Psicoterapia de Apoio_____ 

 

16.1 Que drogas consumia?  

 

 

 
16.2 Que drogas consome?   
a. Heroína___________________________________________________  

b. Cocaína___________________________________________________  

c. Haxixe____________________________________________________  

d. Outras- Quais?___ _________________________________________________  

e. Qual a(s) droga(s) de eleição?_________________________________  

 

 

17. Idade de início?_____________________ 
 

   
18. Via(s) de administração?  
_______________________________________  

 

 

19.1 Usa só uma droga? _______________________________________ 

 

19.2 Usa várias em simultâneo? 
_______________________________________ 

 

20.Que tipo de droga já usou mais vezes? 
_______________________________________ 

 

 

 

21.Consumia droga sozinho? 

a) Porquê?__________________________________                                    

b) Quando?__________________________________ 
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22. Consumia droga em grupo? 

a) Sim___ b) Não____ 

 

d) Porquê? __________________________________ 

 

e) Quando?__________________________________ 

 

 

23. Na primeira vez que usou droga foi alguém que lhe deu? 

 a) Sim___ b) Não____ 

 

23.1 Quem? 

 

24. Que locais escolhia para consumir e/ou o lugar em que consumia mais? 

 

a) Todo lugar____ 

b) Rua____ 

c) Casa dos pais____ 

d) Casa dos amigos____ 

e) Discoteca____ 

f) Bares____ 

 

 

25. Já injetou?  

a. Sim_____   

b. Não_____  

 

26. Agora costuma injetar?  

                    a. Sim____  

                    b. Não____  

 

27. Partilha de material?  

                   a. Sim____  

              b. Não____  

 
28. Está abstinente de drogas?  

a. Sim____  

b. Não____  

                   c. Há quanto tempo?______________________ 

 

                    1.1 1mês_____ 1.2há mais de 1mês_____1.3 1ano_____ 

                      1.4 Há mais de 1ano_____ 

 

 

29. Tem familiares com problemas de drogas?  

a. Sim_____  

             b. Não_____   

 

30. Idade do primeiro contacto com o CRI (CAT)?_________ 
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31.Já pensou alguma vez largar esta prática? 

a) Sim_____ 

b) Não_____ 

c) Porquê?__________________________________ 

 

 

32.Deixou de consumir droga no centro de reabilitação? 

a) Sim_____ 

b) Não_____ 

 

 

33. Do seu ponto de vista, o uso de droga é um problema para a 

saúde pública? 

 

a) Sim_____ 

b) Não_____ 

c) Porquê?__________________________________ 

 

34. É a favor da despenalização do consumo de droga? 

 

a) Sim_____ 

b) Não_____ 

c) Porquê?__________________________________ 

 

 

                                                                                       Muito 

obrigado! 
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Anexo 4: Guião de Entrevista 

 

I- Fenómeno: 

 
a) Quando pensas em "toxicodependência" o que te vem à cabeça? 

 

b) Quando pensas em droga o que te vem à cabeça? 

 

c) Qual a tua opinião sobre a heroína/castanha? 

 

d) Qual a tua opinião sobre as pastilhas/ecstasy? 

 

e) Que outras drogas sintéticas conheces? 

 

f)  Quais são as que consumiste? 

 

 

II- Indivíduo consumidor: 

 
 

a) Como caracterizas um junkie / heroinómano?                                                                         

 

           b) Como caracterizas um consumidor de pastilhas/ecstasy? 

 

          c) Quando estás em contacto com um consumidor de heroína/castanha, o 

que sentes? 

                 

               c1) Quando consomes este tipo de droga como te sentes? 

 

           d) Quando estás em contacto com um consumidor de pastilhas/ecstasy, o 

que sentes? 

      

                d1) Quando consomes este tipo de droga o que sentes? 

 

 

                                              Obrigada pela tua colaboração e disponibilidade! 


