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RESUMO 
 

Este projeto de iniciação de pesquisa cientifica objetivou de compreender 

os sentidos do uso indevido de drogas atribuído por pacientes em 

recuperação durante tratamento ambulatorial para álcool e outras drogas em 

uma clinica na cidade de Manaus. A importância do trabalho é evidente, 

pois o uso indevido de drogas tem crescido de modo preocupante em meio 

a sociedade, é de extrema relevância buscar diversos meios que venham 

contribuir parar formalizar políticas pública e ajudar no tratamento dos 

dependentes. A pesquisa foi de cunho qualitativo, pois se buscou entender 

o homem na perspectiva da psicologia sócio-histórica, tomando o sentido 

como categoria de análise para se chegar os resultados, neste trabalho foi 

dado a possibilidade de fala aos pacientes, depois foi identificado o sentido 

que eles atribuíram ao uso de drogas, foi entrevistados 06 pacientes de 

diversas idades, com históricos de vida distinto,  para coleta de dados foi 

feita  observação participante e entrevista semi-estruturada, tudo ocorreu no 

ambulatório onde eles fizeram o tratamento.Os entrevistados em tratamento 

adquiriram um novo sentido ao uso de indevido drogas, bem diferente do 

que eles tinham no inicio do uso, a internação dos mesmos lhes mostraram 

a periculosidade da dependência química. A entrada no mundo das drogas 

indevidas, para maior parte dos sujeitos pesquisados aconteceu na 

adolescência. Por meio dos resultados obtidos viu-se que o fator aceitação 

social, curiosidade, preconceito de cor, falta de afetividade familiar foram 

os fatores mais apontados como motivadores para entrada no uso indevido 

de drogas. Cada dia o número de dependentes químicos aumenta 

descontroladamente, é um fenômeno social que as autoridades vê-se que as 

autoridade públicas precisam efetivar política públicas e a discussão com 

sociedade sobre o consumo de drogas devidas e indevidas. 
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Introdução 

 

 
   Este projeto de pesquisa teve o objetivo de compreender os sentidos do uso 

indevido de drogas atribuído por pacientes em recuperação durante tratamento 

ambulatorial para álcool e outras drogas na cidade de Manaus. Entendendo o homem na 

perspectiva da psicologia sócio-histórica, tomou-se o sentido como categoria de análise, 

foi dada a possibilidade de fala aos pacientes em tratamento de dependência química 

devido o uso indevido de drogas, depois foi identificado o sentido que eles atribuíram a 

esse uso.  

Junqueira e Jacoby (2006) pesquisaram o olhar dos adolescentes em conflito 

com a lei, sobre o contexto social, discutindo os aspectos sociais do cometimento dos 

atos infracionais pelos adolescentes dependentes quimicos, refletindo sobre a condição 

de vida e os direitos desses sujeitos. Estas autoras afirmam a necessidade de se investir 

nas políticas sociais, especialmente aquelas voltadas à convivência familiar e 

comunitária e à educação. 

Costa e Assis (2006) discorrem sobre os fatores protetivos a adolescentes 

drogados em conflito com a lei no contexto socioeducativo, possuindo como foco, 

considerações sobre a importância de se promover fatores de proteção a adolescentes 

durante o cumprimento da medida socioeducativa. Estas educadoras postulam a 

existência de alguns fatores de grande relevância para o desenvolvimento dos 

adolescentes e sugerem a ênfase nos aspectos saudáveis, visando a emergência do 

potencial positivo e a construção de novas perspectivas. 

Silva et al (2008) faz um estudo comparativo sobre a adversidade familiar e 

problemas comportamentais entre adolescentes infratores e não-infratores, levando-se 

em conta dois aspectos: grau de adversidade familiar e grau de concordância entre a 

autopercepção e percepção dos pais sobre problemas de comportamento dos jovens 

quem entraram nas drogas. Destaca-se que estatísticamente a diferença não é 

significante.   

Cella e Camargo (2009) abordam a questão do trabalho pedagógico com 

adolescentes em conflito com a lei e drogados, em que professores e assistentes sociais 

falam sobre os sentimentos, responsabilidades e contribuições de sua prática 
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profissional. Entre os resultados deste estudo, as autoras apontam a necessidade de se 

investir na escola e em medidas socioeducativas de cunho pedagógico em detrimento da 

antiga noção de punição, disciplina e repressão.   

Entre os trabalhos desenvolvidos no Estado do Amazonas que abordam a 

temática deste estudo, Ramos (2008) pesquisou sobre as representações sociais da 

“socialização institucional” dos adolescentes em conflito com a lei e traficantes nas duas 

unidades de internação masculina na cidade de Manaus, obtendo-se resultados distintos. 

Na unidade socioeducativa que atende adolescentes entre 16 e 18 anos, 

excepcionalmente até 21 anos de idade, os internos representavam a instituição como: 

cadeia, pesadelo, terror, sendo estas compreensões já cristalizadas, diferentemente das 

representações dos internos da instituição que atende adolescentes até 16 anos de idade 

incompletos, para os quais, a instituição é caracterizada através dos seguintes aspectos: 

boa, possui bons funcionários e é bom local de estudo. 

Peçanha (2006) pesquisou sobre o adolescente em situação pessoal e social de 

risco e usuários de drogas, um estudo de caso na escola que atende as unidades 

socioeducativas na cidade de Manaus. Entre os resultados encontrados por esta 

pesquisadora, ela afirma que o adolescente entende a escolarização como algo imposto, 

como forma de penalização, sendo extensão da própria medida imposta. Entre o perfil 

destes sujeitos, ela expõe que a grande maioria pertence a “galeras”, não tendo 

concluindo sequer a quarta série do ensino fundamental. Estes se revoltam pelas 

condições de vida e discriminação, segregação de suas famílias, ausência de 

responsabilidade e dificuldades de aprendizagem. Outros aspectos que consideramos ser 

de suma importância é o fato de a escola não ter sido atraente para o adolescente. 

Assim, não possuem estímulos para dar sequência e concluir os estudos.   

Já Perin (2008) investigou o potencial para altas habilidades em jovens autores 

de atos infracionais e envolvidos com drogas, e entre os resultados mais frequentes na 

pesquisa, estão estes: artística, musicais, criatividade, liderança, planejamento e precisão 

da comunicação. Esses resultados foram encontrados a partir da indicação dos técnicos 

que atuam na instituição e, posteriormente, confirmados pelos adolescentes. 

Por fim, Tavares Filho (2001) pesquisou os padrões de valores e expectativas de 

futuro dos menores usuário de drogas marginalizados em Manaus, o foco de seu 

trabalho foi discutir o fenômeno da marginalidade social, realizando uma ampla 
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discussão teórica sobre os conceitos e os fatores que influenciam sua manifestação, bem 

como as consequências advindas da delinqüência juvenil, expondo, sobre isto, aspectos 

teóricos acerca de conceitos, fatores determinantes, e sua relação com a marginalidade 

social. 

Dentro do contexto da pesquisa ressaltou-se a importância do estudo do dos 

sentidos do uso indevido de drogas atribuídos por pacientes em recuperação, uma vez 

que possibilitou a compreensão de um outro ângulo do fenômeno abordado. O que 

viabilizou a reflexão acerca dos outros agravos que acompanham este fenômeno na 

forma em que ele aparece na sociedade, tais como: uso indevido de drogas e violência, o 

uso de drogas e narcotráfico como atividade profissional, drogas e o conflito com a lei, 

o uso de drogas versus evasão escolar e as drogas como elemento de desestruturação 

familiar. Nesse sentido, refletiu-se a respeito das drogas em uma perspectiva que 

possibilita a fala aos sujeitos que a consomem nos leva a repensar nas políticas públicas 

de prevenção e tratamento do fenômeno da dependência química assim como nos 

embasa a conjeturar a possibilidade de novas políticas que tracem uma interface com a 

temática.   

Sendo assim, acreditou-se que trazendo a discussão a respeito do uso indevido 

de drogas para o espaço acadêmico, novos espaços de estudos e mais idéias serão 

trabalhadas, objetivando refletir acerca dos espaços em que o fenômeno do uso acontece 

(escolas, comunidade, praças, universidade, festas), como se dá o uso nesses espaços, 

bem como quais práticas interventivas tem sido utilizadas junto a esse sujeito 

dependente químico. 

 

Objetivo Geral:  

           Compreender a processualidade e a complexidade das configurações subjetivas 

dos pacientes no momento do tratamento ambulatorial na cidade de Manaus 

relacionadas ao uso indevido de drogas, tendo o sentido como categoria de análise.   
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Objetivos específicos: 

- Compreender quais os sentidos do uso indevido de drogas que configuram as 

subjetividades de pacientes durante tratamento ambulatorial para álcool e outras drogas 

na cidade de Manaus. 

- Analisar como a droga começou a fazer parte da vida desses pacientes, priorizando a 

compreensão de sua história de vida. 

1.6 Metodologia 

 

a. Percurso da pesquisa  
        

A metodologia foi entendida como a mediação feita pelo pesquisador entre o 

embasamento teórico da abordagem escolhida para a pesquisa e os métodos e técnicas 

que foram aplicados durante a realização deste trabalho. Objetivando esclarecimentos 

dos procedimentos metodológicos da pesquisa, optou-se por apresentá-los em seis 

categorias: 1.1)  tipo de pesquisa, 1.2) descrição do local da pesquisa e procedimentos 

adotados para realizar o trabalho de campo, 1.3) sujeitos envolvidos na pesquisa e 

método para escolha dos sujeitos, 1.4) procedimento e técnicas para coleta de dados, 

1.5) estratégia para análise de dados e 1.6) cuidados éticos adotados.    

 

1.7 Tipo de pesquisa 

Concordou-se com Campos (2004) quando ele afirmou que a pesquisa é a parte 

da atividade científica em que todos os esforços são realizados a fim de produzir dados 

que sustentem evidências acerca de seus objetivos. Partindo desse princípio importante, 

tomou-se os devidos cuidados na fase de coleta dos dados da pesquisa, uma vez que 

estes foram os pilares para análise e efetivação dos objetivos propostos pelo estudo.  

Este trabalho se inseriu no contexto da pesquisa qualitativa em psicologia. Esse 

tipo de pesquisa objetivou ir além da experiência isolada, enfatizando a complexa rede 

de inter-relações, assim como sua multifatorialidade que possibilitaram a compreensão 

mais minuciosa e integral do objeto de estudo da pesquisa. Dessa forma, partiu-se do 

entendimento que: 
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O estudo dos determinantes qualitativos em psicologia se define pela 

busca e explicação dos processos que não são acessíveis à experiência, 

os quais existem em inter-relações complexas e dinâmicas que, para 

serem compreendidas, exigem o seu estudo integral e não sua 

fragmentação em variáveis. (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 50).  

 

 

A escolha da abordagem qualitativa é importante para o presente estudo quando 

não isola, nem determina o fenômeno da dependência química e do uso indevido de 

drogas, passando a galgar passos promissores em sua compreensão quando oferece 

possibilidade de fala aos sujeitos da pesquisa. 

 

1.8 Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em um ambulatório para recuperação em álcool e outras 

drogas situado em Manaus - AM. Este se encontra localizado na Zona Centro-Sul 

caracterizada como uma zona nobre da cidade. Trata-se de um centro particular de 

recuperação não vinculado a instituição governamental que trabalha com a promoção de 

mudança no estilo de vida dos indivíduos, famílias e comunidades que lutam contra a 

dependência de álcool e outras drogas. Sua proposta como programa, desde 1995, visa 

ajudar pessoas e instituições (públicas ou privadas), fornecendo melhor qualidade de 

serviços de tratamento, educação e treinamento de dependência química (Meister, S/D). 

As atividades de coleta de dados no ambulatório foram realizadas no período 

noturno, os profissionais que nele atuam são categorizados da seguinte forma: três 

consultores em drogas, duas psicólogas, um psiquiatra, um auxiliar administrativo e 

duas estagiárias. Foi possível observar que suas funções se mesclaram entre a condução 

de grupos psicoterapêuticos, ministração de palestras, verificação de agendas de fim de 

semana até outras funções específicas de suas respectivas áreas, tais como: psicoterapia 

individual, avaliação psiquiátrica e medicação, reunião de família. 

Foi visto que o acesso ao tratamento ambulatório se dá pelo encaminhamento de 

uma Instituição de Internação, com a qual o ambulatório estabelece parceria. Sendo 

assim, após a internação o paciente recebe alta e é proposto que realize uma manutenção 

de seu tratamento via ambulatório. 
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Como se trata de um espaço particular existe um preço estipulado para 

tratamento, o qual se observa flexibilidade de negociação dependendo da situação do 

paciente. Outra forma de acesso é o espontâneo, o paciente que deseja realizar o 

tratamento espontaneamente com o intuito de se manter abstêmio de álcool e outras 

drogas. Nestes casos, é realizado uma avaliação do paciente e o foco de trabalho 

específico para ele. 

 Respeitou-se a dinâmica de horários e disponibilidades da instituição foi 

acordado previamente com a mesma os horários em que ocorreriam os procedimentos 

de coleta de dados.  

O primeiro pesquisador já com o projeto e os documentos regularizados no 

Comitê de Ética, começou a pesquisa fazendo um exaustivo levantamento bibliográfico 

de autores relacionado com o assunto para referendar o trabalho, e também, para 

compreender como conseguir agir na execução da pesquisa na qual é regida por vários 

critérios estabelecidos no guia de normalização de relatório científicos. Como o 

primeiro pesquisador fazia estágio no ambulatório onde aconteceu a pesquisa, o mesmo 

fez algumas observações e entrevistas com os pacientes, essas atividades aconteceram 

no período de agosto de 2010 até o mês de janeiro de 2011, nesse mesmo mês teve a 

apresentação parcial e a entrega do relatório parcial e em fevereiro houve a colação de 

grau do pesquisador e sua saída do projeto de pesquisa, e então entrou na pesquisa o 

atual pesquisador que com ajuda da ultima pesquisadora realizou o restante das 

entrevistas e observações. 

As entrevistas foram transcritas, houve dificuldades em fazer as transcrições 

devido a qualidade das gravações, foi feita a análise exaustiva dos dados e formado as 

categorias que foram analisada e postas direto nos resultados e discussões deste projeto.  

 

1.9 Sujeitos da pesquisa 

A pesquisa foi realizada com 06 pacientes em tratamento ambulatorial de álcool 

e outras drogas. A proposta era de 10 pacientes, devido a desistência de 04 pacientes a 

coleta foi feita só com 06 pacientes. Esses pacientes eram provenientes de Clínicas de 

Internação que estavam prosseguindo a manutenção de seu tratamento. 
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Os pacientes tinham uma variação de idades, diferentes tipos e situações de uso, 

diferentes camadas sociais e outros. Como foi relatado número de participantes que se 

esperava- se conseguir dados sofreu variação em função do fluxo de entrada e saída dos 

pacientes da instituição em função de situações como abandono de tratamento, chegada 

de novos pacientes, recebimento de alta por parte da instituição no momento de 

realização da pesquisa. Às vezes o local para se coletar os dados, não estava disponível.  

O procedimento de abordagem dos sujeitos foi feito após a autorização dos 

responsáveis pela instituição. O primeiro pesquisador-orientando até o mês de janeiro 

de 20011, realizava atividade de estágio no local, a partir de fevereiro o presente 

pesquisador levou adiante a pesquisa até a conclusão. Primeiramente o projeto foi 

apresentado aos pacientes no período anterior a coleta de dados, convidando-os a 

participar da pesquisa. 

O critério definido para a participação dos sujeitos na pesquisa foi a de livre 

aceitação em participar do trabalho. Após o convite e esclarecimento do projeto aos 

participantes, fizeram parte do estudo aqueles que desejavam fazer parte dele. No 

entanto foi explicado que a desistência da pesquisa seria possível em qualquer momento 

de suas etapas. A adesão dos pacientes implicou na assinatura do termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Definiu-se um número mínimo de cinco e máximo 

de dez participantes para o grupo focal e para as entrevistas. Por vários motivos, o grupo 

focal não foi realizado, só as entrevistas aconteceram, com 06 pessoas em tratamento. 

 

1.10 Procedimentos de coleta de dados 

Optou-se pela Pesquisa Qualitativa, na estratégia de Pesquisa de Campo, teve 

como prioridade de coleta de dados a entrevista, sabendo que esta teria êxito na coleta 

de dados, em vista das observações no ambulatório. Nesse processo, o investigador 

incentivava o entrevistado a falar longamente por meio de seu roteiro de entrevistas 

abertas segundo (GASKELL, 2000). A informação que o entrevistador queria explorar 

no decorrer do processo da entrevista, ele perguntou livremente, assim, estimulou o 

participante da pesquisa a falar. Concordou-se com Gonzaléz Rey (2005) quando 

afirmou que a entrevista nesse tipo de pesquisa se transforma em diálogo, que integra os 
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interesses do pesquisador, emanando seus conteúdos espontaneamente. Alguns 

responderam muito bem a este estimulo outros ficaram sempre retraídos.     

Nesta pesquisa entrevista foi semi-estruturada do tipo individual, priorizando a 

história de vida do sujeito. Segundo Pondé (2009), esse tipo de técnica de coleta de 

dados trouxeram resultados que evidenciaram a realidade dos sujeitos entrevistados. Tal 

método contribuiu na coleta de dados no sentido de fornecer subsídios das vivências e 

história de vida dos sujeitos.  Durante as entrevistas foi utilizado como instrumento de 

auxílio o gravador, observando os critérios da Resolução CNS 196/96 sobre pesquisa 

com seres humanos. É bom que na hora da pesquisa tenha dois gravadores para evitar 

alguns transtornos como aconteceu nesta pesquisa.   

Outro método de procedimento na coleta de dados foi a observação participante. 

O pesquisador fez a seleção do cenário da pesquisa; delimitando quem, o que, quando e 

por quanto tempo teve-se que observar, planejando a metodologia para focalizar mais 

claramente o que pretendia com a observação; não foram descartadas as informações 

adicionais do local da pesquisa que foi: o contexto físico e eventos que ocorriam lá 

(OLIVEIRA, 2009). 

1.11 Estratégia de análise de dados  

A estratégia que se usou para se analisar os dados coletados, foi o método de 

Análise de Conteúdo. Este método propôs a sistematização dos conteúdos frente aos 

textos complexo, foi feito a análise dos conteudos a partir dos textos concretos do 

contexto social de cada entrevistado. Segundo Bardin (1977), esta proposta de análise 

permitiu o estabelecimento de unidades textuais manejáveis, permitindo alcançar uma 

representação simbólica. Segundo esta mesma autora, a análise de conteúdo podê ser 

dividida em três etapas:  

a) Pré-análise: consistiu na leitura exaustiva dos dados para verificação dos 

conteúdos que emergiam. 

b) Exploração dos dados: foi o momento em que se deu uma visibilidade 

inteligível para os dados dispondo-os nas categorias criadas segundo o que foi 

verificado com os conteúdos que emergiam. 
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c) Interpretação dos dados: foi etapa em que o pesquisador deu significação aos 

dados fazendo a categorização das entrevistas. partindo da escolha teórica que ele 

aderiu. 

Resolveu-se apresentar as categorias levantadas nos resultados e discussões, bem 

como a discussão acerca dos sentidos identificados nas mesmas, à luz das teorias de 

referência. 

 

1.12 Cuidados éticos 

Como se tratou de um trabalho de campo, houve a necessidade do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Observados os cuidados éticos guiados 

pelos critérios da Resolução CNS 196/96 sobre pesquisa com seres humanos. Como se 

tratou de um trabalho empírico foi apresentado formalmente junto ao Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas.  

 

 

 

2.0 Fundamentação teórica  

      A pesquisa buscou entender o homem na perspectiva da psicologia sócio-

histórico tomando o sentido como categoria de análise, priorizou dar possibilidade de 

fala aos pacientes em tratamento ambulatorial com dependência química, identificando 

o sentido que eles atribuem ao uso indevido de drogas. Segundo Bock (2003), essa 

forma alternativa de fazer pesquisa vem se tornado cada vez mais usada, assim, a 

psicologia sócio-histórica não vê só o indivíduo de forma isolada, leva em conta o que 

está em sua volta, vê sua interação com o meio, leva em conta que ele influencia e é 

influenciado pelo mesmo.     

       A perspectiva sócio-histórica em psicologia tem uma abordagem crítica e 

fundamenta-se no marxismo, pois o mesmo adota o materialismo histórico dialético 

como filosofia, teoria e método (Bock, 2002). Dessa maneira manteve-se na pesquisa 

um posicionamento que permitiu que esse trabalho abordasse os fenômenos sociais e 
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psicológicos do uso indevido de drogas na historicidade de cada indivíduo (Bock et al, 

2007). Neste trabalho compreendeu-se o homem em suas vivências, como um ser que 

está em constante atividade, que se socializa de forma diversa, e que tem história de 

vida, esse homem é capaz de atuar como transformador, um construtor, e ao mesmo 

tempo é transformado e construído, em suas experiências interagindo com o meio 

(Bock, 2002). Sendo assim, uma vez que o homem possui uma história de vida, de 

cultura, de crenças e valores singulares, com certeza ele é capaz de atribuir sentidos em 

sua relação com o uso indevido de droga.   

Vygotsky (1991) assinala que a “crise da psicologia” de seu tempo, se debateu 

entre modelos que privilegiam ora a mente e os aspectos internos do indivíduo, ora o 

comportamento externo. Este projeto de pesquisa foi norteado segundo o pensamento de 

Vygotsky, pelo que ele chamou de nova psicologia, ou seja, a psicologia sócio-histórica 

que foi colocada numa abordagem crítica, aquela deve refletir o indivíduo em sua 

totalidade, articulando dialeticamente os aspectos externos com os internos, 

considerando a relação do sujeito com a sociedade à qual pertence. Assim, teve-se a 

preocupação de ter o método de estudar o homem como unidade de corpo e mente, ser 

biológico e ser social, membro da espécie humana e participante do processo histórico. 

Nesta pesquisa concordando com Freitas (1996) buscou-se compreender os sujeitos 

como seres históricos, datados, concretos, marcados por uma cultura como criadores de 

idéias e consciência que, ao produzirem e reproduzirem a realidade social, são ao 

mesmo tempo produzidos e reproduzidos por ela. 

Luria (1983), companheiro de Vygotsky, também tinha preocupação em 

encontrar um método de pesquisa compatível com o homem concreto e social, que a 

psicologia sócio-histórica tem como objeto de estudo, esta preocupação foi aplicada 

nesta pesquisa sobre o uso indevido de drogas no ambulatório onde aconteceu a 

pesquisa. Luria dá a entender que em sua época, a ciência podia ser dividida em duas 

categorias: a clássica e a romântica. Identifica a ciência clássica como aquela que 

focaliza os eventos de maneira fragmentada, concentrando-se em suas partes, em seus 

elementos isolados, desta forma, a realidade segundo Luria viva fica reduzida a 

esquemas áridos e abstratos, sendo assim o homem como sujeito perde sua importância 

como ser que interage e faz parte do meio.  

Bakhtin (1985) como os outros autores pensou do mesmo modo, ele provocou 

uma reflexão profunda sobre o assunto que veio contribuir com esta pesquisa sobre o 
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uso indevido de drogas. Bakhtin diz que as ciências humanas não podem, por ter objetos 

distintos, utilizar os mesmos métodos das ciências exatas ao se trata de pessoas e suas 

subjetividades. As ciências humanas estudam o homem de forma sócio-histórica, em 

sua especificidade humana, em suas facetas, pois, ele sempre está em processo de 

contínua expressão e criação. Analisar os sujeitos entrevistados nesta pesquisa e estudá-

lo de forma independentemente da concepção sócio histórica, ou seja, como um 

fenômeno isolado, significaria situá-lo fora do âmbito das ciências humanas. Bakhtin 

diz que não é impossível compreender o homem, sua vida, seu trabalho, seus conflitos e 

lutas, sem levar em conta as suas subjetividades em interação e envolvimento com os 

fatores sociais, com os acontecimentos externos.  

     A categoria de análise que foi utilizada na pesquisa foi a do sentido, segundo 

González Rey (2004), para representar ontologicamente a subjetividade. Inspirada nos 

pressupostos vygotskyanos, compreende-se o sentido (ou sentido subjetivo) como uma 

unidade de processos simbólicos e emocionais num mesmo sistema, nas quais a história 

de vida do sujeito e dos contextos sociais, no caso, isso foi analisado em relação aos 

pacientes entrevistado em recuperação que são produtores de sentidos. 

 Wazlawick (2007) fala que o sentido, é algo de interpretação particular de cada 

sujeito, e que também configura o "significado individual da palavra, separado do 

sistema objetivo de enlaces; está composto por aqueles enlaces que têm relação com o 

momento e a situação dados" (Luria, 1986, p. 45). Em uma explicação mais clara, o 

sentido pode designar algo completamente diferente de pessoa para pessoa e em 

circunstâncias diversas, pois do significado objetivo da palavra a pessoa separa aquela 

parte do que lhe interessa, de acordo com a situação, e configura o sentido. Este está 

diretamente ligado ao uso da palavra. Cada pessoa pode determinar um sentido de 

alguma coisa para si mesma, independente do que outras pessoas em concordância 

definiram um significado. 

Para compreender os sentidos do uso indevido de drogas, que configuraram as 

subjetividades dos entrevistados, ao fazer a pesquisa durante o tratamento ambulatorial 

para álcool e outras drogas, no que diz respeito a subjetividade, González Rey (2002) 

nos diz claramente que a subjetividade é um complexo de diversas significações e de  

sentidos subjetivos na vida da cultura humana, e também, do individuo. Ela se define 

ontologicamente como diferente dos elementos sociais, biológicos, ecológicos etc. 
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Maturana (1998) na mesma linha de pensamento que González Rey concorda que a 

subjetividade humana é um sistema processual, gradativo, contraditório, que está em 

constante desenvolvimento, ela é dinâmica, totalmente acessível à evolução consciente 

ou inconsciente, sempre sensível a mudanças a todo o momento. Por isso entendeu-se o 

ambulatório onde ocorreram as pesquisas como um lugar que possibilitou aos pacientes 

entrevistados formularem novos sentidos. 

No seminário organizado pelo Conselho Federal de Psicologia no ano de 2010, 

teve o titulo Subjetividade do consumo de álcool e outras drogas e as políticas publicas 

brasileiras, no qual Pedro Gabriel Delgado Coordenador Nacional de Políticas de Saúde 

Mental do Ministério da Saúde, mostrou sua satisfação ao elogiar o emprego da palavra 

subjetividade e como parte do tema do seminário, pois para ele, falar sobre drogas 

envolve sujeitos e se envolve indivíduos entra-se no campo da subjetividade humana 

com todas as suas implicações complexas (CFP, 2010). Por isso também esta pesquisa 

sobre o uso indevido de drogas no ambulatório com paciente em dependência química, 

deu a devida importância na questão da subjetividade, no que diz respeito ao 

reconhecimento da formação subjetiva dos pacientes entrevistados. 

O fenômeno do uso de drogas que foi abordado na pesquisa relembrou a 

realidade social dos povos e culturas que há muito tempo utilizavam diversas drogas, a 

literatura científicas data o uso do ópio para divertimento dos Sumérios há mais de 

cinco mil anos antes de Cristo Neri Filho (1995). Em informações mais atuais Mendes 

& Luis (2004) afirmam que é importante relembrar que desde os anos oitenta as 

organizações internacionais tais como a Organização Mundial da Saúde, a Organização 

Panamericana da Saúde, Ministérios e Secretarias responsáveis por diretrizes locais de 

saúde de vários países reconhecem as conseqüências do uso de substâncias psicoativas, 

não só para o indivíduo que as consome, como também para a família, outras pessoas 

próximas e para a comunidade em geral.  

Relatório da World Health Organization (2002) fala sobre a saúde no mundo 

referente ao ano de 2002 que indicava que 8,9% do montante global de doenças 

resultam do consumo de substâncias psicoativas. Esse mesmo relatório informava que, 

em 2000, o tabaco estava presente em 4,1%, o álcool 4% e as drogas ilícitas em 0,8% do 

peso global das doenças. Parte dessa carga, relacionada ao consumo de substâncias e às 
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dependências químicas, resulta de problemas de origem sanitária e social, incluindo-se 

nessa plêiade a disseminação do HIV/AIDS através do uso de droga injetáveis. 

Atualmente questiona-se quais seriam os fins que tem levado a reprodução desse 

fenômeno na atualidade. As conseqüências sociais, o atual consumo de drogas que pode 

estar causando, e também, as proporções desse acontecimento. Embora esse trabalho 

não tivesse a finalidade de verificar diretamente tais questionamentos, buscou-se refletir 

sobre o assunto com os entrevistados na pesquisa, de maneira direta, na perspectiva em 

que eles se encontravam envolvidos no uso indevido de drogas e estavam em 

tratamento. Dentro do contexto sobre drogas, a Organização Mundial de Saúde define o 

termo drogas: como sendo toda substância que, introduzida no organismo vivo, 

modifica uma ou mais das suas funções. Tais modificações podem ser derivadas do uso 

controlado ou de uso indevido, sendo este ultimo o foco que se deteve a pesquisa. 

(SENAD, 2006) fala que o uso indevido de drogas é a forma de utilização de 

substâncias incompatíveis com as normas legais ou médicas. Inaba & Cohen (1991) diz 

que a dependência química do uso indevido de drogas existe quando a pessoa tem a 

dificuldade de parar ou diminuir o consumo por vontade própria. Sendo assim, existe a 

necessidade de uma ajuda externa, que poderá ser via profissionais da psicologia, 

consultores em drogas, medicamentos, internações ou outros tipos de tratamento.  

 

   

3.0 Resultados e discussões  
 

Neste momento analisando as falas dos entrevistados buscaremos responder os 

objetivos específicos proposto na pesquisa sobre o uso indevido de drogas com 

pacientes em tratamento em um ambulatório em Manaus. O primeiro objetivo especifico 

se preocupa em saber como a droga começou a fazer parte de sua vida, formando sua 

subjetividade, modelando sua personalidade, tornando-o um adicto do uso droga 

indevido de drogas levando-o até o ‘’fundo do poço’’. No segundo momento faremos 

uma análise das falas dos sujeitos entrevistado para responder o segundo objetivo 

especificado para saber qual o sentido que o uso indevido de drogas tem para eles.  

 Ouvir as falas dos sujeitos entrevistados é um dos objetivos desse projeto, tendo 

como prioridade sua história de vida. Salienta-se que as falas são de extrema 

importância.  
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               O motivo que leva uma pessoa a entrar no uso indevido das drogas é muito 

variado os motivos atribuídos por eles são diversos segundo: (ABRAMOVAY; 

CASTRO, 2005, p.71) 

 

‘Os motivos percebidos para o uso de drogas são diversos e 

variam de pessoas para pessoa, sendo que a maior parte dos 

jovens declara que faz de forma passageira e ocasional, o que se 

analisa neste item ao focalizar os motivos para consumo 

apresentado. 

 

 

            Não podemos generalizar as formas de consumo e entrada no uso indevido de 

drogas por parte do adicto, cada um tem sua história de vida e sua configuração 

subjetiva de vida. 

 

Várias outras razões para o uso de drogas, além do elenco  que 

faz parte  dos dados quantitativos sendo principalmente 

referidas a curiosidade, a influencia dos amigos e do grupo, a 

pressão do grupo, os conflitos familiares e existenciais, a busca 

por novas experiências, a personalidade fraca e a ingenuidade.’’ 

(ABRAMOVAY, CASTRO, 2005, p.74). 

 

Os motivos para entrada no uso das drogas, atribuídas pelos adictos foram 

divididos e classificas segundo a semelhança das falas dos entrevistados, que no caso 

foram o número de 06 pessoas, depois as falas foram postas em categorias, assim 

teremos uma visão e compreensão clara dos motivos ditos pelos pacientes nas suas 

falas. 

Fator: aceitação social  

Não são poucos os que se tornaram dependentes químicos alegando que para 

fazerem parte ou se manterem em um determinado grupo, ou seja, por buscarem 

aceitação social, tiveram que usar droga, e assim, conseguiram o respeito do grupo onde 

estava envolvido ou onde queriam envolver-se. Na pergunta feita pelo pesquisador 

feitas os entrevistados sobre o porquê do uso indevido de drogas eles disseram: ‘’...eu 

acho que a aceitação social... para mim está dentro grupinho eu tive que usar... mesmo sabendo 

de tudo ,mesmo tendo informação... por aceitação social, foi isso que me levou a usar... para 

me fazer parte do grupinho eu tive que está usando’’Sujeito 1 , 28 anos, masculino. Outro 

entrevistado falou,’’...Quando voltei começou o ano letivo... os meus melhores amigos  lá do 
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colégio militar que agente estudava junto falaram que tinham ido para fortaleza e que tinham 

uma coisa para me falar... eu disse que eu tinha fumado maconha e eles disseram que tinham 

fumado também, aí a gente começou a fumar junto no colégio, fumava fora, aí foi 

agravando...’’Sujeito 2, 19 anos, masculino. Dos entrevistados os mais velho era esse,‘’eu 

comecei a usar droga aos sete anos de idade... cola né... eu me envolvi com todo tipo de 

droga, eu era menino de rua sem minha mãe saber... eu era de andar na rua desde os 

sete anos de idade minha vida era... é ... eu comecei a usar droga... com os amigos eu 

comecei com a cola, daí passei para a maconha’’Sujeito 3; 40 anos; masculino. 

Para (ABRAMOVAY, CASTRO, 2005, p.35) ‘’ alguns estudos enfatizam  que a 

atração pelo uso ...mescla com o desejo de inserção  social, de ser parte de uma 

comunidade de iguais  - os amigos - , ou como um rito de iniciação  - sentir-se adulto’’ 

Inaba & Cohen (1991) fala que s jovens são mais inclinados a experimentar drogas; são 

mais suscetíveis à pressão do meio seus hormônios estão ainda em desenvolvimento, de 

forma que o amadurecimento psicológico emocional pode ser interrompido ou atrasado 

pelo consumo das drogas, ‘’em estágios um pouco mais avançados, obteve-se como 

justificativa o divertimento com os amigos e o ‘’sentir-se bem’’. Aquele que faziam uso 

pesado assumiram que buscavam nas drogas a superação do tédio, da raiva e da 

frustação.’’ (ABRAMOVAY, CASTRO, 2005, p.71,) a entrada no uso indevido de 

drogas com motivos de aceitação social em determinado grupo, também foi observado 

no ambulatório e é com certeza o mais relatado pelos pacientes em recuperação.   

 

Fator: opção pessoal 

Abramovay& Castro (2005) fala que nem todos os culpam os amigos ou outras pessoas 

pela sua iniciação no mundo das drogas,  alguns defendem o uso de drogas como opção 

pessoal... os jovens são bem concientes dos danos mais mesmo assim utilizam’’ 

 ‘’mesmo sabendo de tudo, mesmo tendo informação... mais usei do mesmo jeito’’ 

 Sujeito 1 , 28 anos, masculino. 

Fator: curiosidade 

A curiosidade é também um dos motivos muitos citados pelos entrevistados 

desta pesquisa, e também, a busca por liberdade e independência, isso se constata nas 

falas explicitas dos sujeitos entrevistados ao perguntarmos a eles porque começaram a 
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usar drogas indevidas‘’... usei do mesmo jeito, por curiosidade, hoje eu consigo 

identificar que não só isso... foi uns comportamento que tive desde o passado, fizeram 

que eu acabasse no uso... então foi isso... curiosidade ...’’ Sujeito 1 , 28 anos, 

masculino.‘’ eu fui passar na umas férias (da escola) em Belém... Eu sempre ai na orla 

todo fim de tarde eu encomendei um cordão de um hippie quando eu fui pegar os 

cordões ele estava fumando, aí aconteceu... por curiosidade eu acabei fumando, aí 

desde de lá fumei mais vezes com ele.’’Sujeito 2, 19 anos, masculino.‘’más companhias, 

eu fui curioso... eu sempre fui curioso. Esse foi meu erro ser curioso, ai eu fui 

experimentando. Sujeito 5, masculino.‘’Curiosidade, estava no meio da turminha, ai... 

‘’Sujeito 6; 24 anos; masculino. 

 

Abramovay&Castro ( 2005) fala que estudos enfatizam que a atração pelo  uso 

indevido de drogas decorre de uma curiosidade do indivíduo, muitas vezes é falta de 

informação outras vezes com muita informação ele experimenta assim mesmo como 

vimos no texto acima. Inaba & Cohen (1991) nas suas pesquisas concluiu que as 

pessoas utilizam cocaína por causa da pressão dos amigos ou colegas, curiosidade ou 

disponibilidade de tempo.  De acordo com Galduróz (1996) ele diz que as pessoas 

buscam varias razões para o uso de drogas , a curiosidade aparece como motivo 

principal. 

 

Fator: preconceito de cor e bulling 

 Nesta pesquisa o preconceito racial aparece como motivo do uso indevido de 

drogas, o sujeito entrevistado atribui o ‘’desfazer dos seus irmãos’’ dizendo que porque 

ele o mais escuro da família e por isso ele foi achado na lata de lixo, vemos também o 

bullyng como fator motivador, nos tempos atuais já se vê um combate a esta prática, 

que também muito encontrado nas escolas ‘’é... eu acho porque eles me chamavam que 

eu era o mais ‘’moreno’’ eu acho que foi isso diziam que eu fui achado na lata do lixo 

... falavam esse negócio todo para mim... sempre me desfaziam ... aí eu fui procurar as 

amizades  errada... porque eu sempre fui o mais moreno e eles diziam: ─  ei cara você 

foi achado na lata do lixo... e até hoje eu sinto mágoa disso.Sujeito 3; 40 anos; 

masculino. 
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O entrevistado com 40 anos de idade ainda relembra com muita mágoa os 

acontecimentos do passado, talvez seus irmão não mais se lembrem de como eles 

magoaram o seu irmão mais ‘’escuro’’. As drogas apareceram como forma de 

esquecimento e também aceitação em outro grupo, que talvez fosse formado por 

pessoas que sofriam alguma exclusão social por sua cor, classe social e etc. 

 

Fator: busca da liberdade e independência   

Souza & Kallas (2010) diz que alguns razoes para o uso indevido de drogas,  por 

parte do adicto é por causa de sua vontade de  liberdade, alguns se dizem presos por sua 

família, entrão no uso indevido de drogas como forma de desenvolver  uma 

independência  e autonomia para falar e fazer o que quiser como se droga lhe desse mais 

coragem.é o que se vê na fala desse entrevistado, ‘’aí quando eu me envolvi com a 

droga, foi mais ou menos minha ‘’liberdade’’, foi quando eu consegui me impor para 

elas, é isso e pronto, foi meu refugio consegui me impor, foi onde eu consegui me 

esconder dos problemas, dá minha avó, minha mãe da minha família em geral’’  

Sujeito 2, 19 anos, masculino. 

Abramovay & Castro (2005). Fala que entre os motivos declarados para o uso 

indevido de drogas são referidos com muita freqüência os conflitos internos e externos, 

tais como os problemas pessoais e familiares, muitas pessoas passam por problemas em 

casa e pesam que começar a usar drogas os problemas acabam, aí que começam os 

maiores problemas de sua vida 

. 

Fato: fuga da realidade 

 Abramovay & Castro (2005) afirmam que as principais causas  para o uso de 

drogas são a fuga de problemas de natureza: moral, psicológica, material, a 

independência auto-afirmação, o modismo, a imitação, o inconformismo, o desafio, e a 

pressão de grupos. Fugir dos problemas é um dos motivos para muitas pessoas entrarem 

no uso indevido de drogas, fugir da realidade em que o individuo se encontra é o que 

mais ele quer ainda mais quando ele não perspectiva de saída do determinado problema 

em ele se encontra, ‘’eu passava o dia todo vendo picolé porque eu não queria ver, 
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minha mãe gemendo de dor eu fugia disso eu descobrir as drogas. Sujeito 4; 32 anos; 

masculino. Na entevista o paciente entrevistado falou de sua mãe e sua vida familiar 

relatou onde morava e como o lugar era degradante sem muitas alternativa de 

crescimento em todos os aspectos de vida.‘’ as pessoas estão com problemas em casa, 

alguém oferece, fica mais fácil aceitar é a fuga da realidade eu acho que elas usam 

drogas pra fugir de alguma realidade ou problema’’ (ABRAMOVAY&CASTRO, 2005, 

p.72). 

 

Fator: não aceitação da pobreza 

Nesta categoria o paciente diz que não aceitava a sua condição de pobreza ao ver 

que seus amigos tinham algo que ele não tinha ‘’... minha família por ser pobre e eu não 

aceitar a pobreza, comecei a ver as pessoas ter as coisas e não aceitava...’’Sujeito 4; 32 

anos; masculino. Estamos em sociedade de consumo onde somos estimulados a 

consumir o que precisamos e o que não temos necessidade, as pessoas vêem os 

comerciais de televisão  e sentem anormais se não consumirem tal objeto, que está nas 

vitrines, claro que não são todas as pessoas que sentem assim, a propaganda dos meios 

de comunicação em massa sabe explorar muito bem, os sentidos das pessoas usam com 

certeza a ciência para despertar vontades de consumo nas pessoas, muitos do que 

assistem esses anúncios na televisão, são pessoas pobres que não podem comprar as 

vezes nem o necessário para sobreviver, assim muitos para adquirir o produto desejado 

acabam roubando, se endividando ou se revoltando com a situação de pobreza e entram 

no uso indevido de drogas como forma de protesto. 

  

Fator: pobreza  

Abramovay & Castro (2005) na sua fala diz que muitos citam o fator pobreza, 

desemprego e o ter que lidar com problemas de uma sociedade pautada por 

desigualdades sociais, como motivador ao uso no mundo das drogas indevidas, veja o 

que disseram esses entrevistado. ‘’Minha infância foi sempre trabalhando, vendia 

pipoca, vendia picolé, vendia picolé. Sempre fui trabalhador... só que o dinheiro que eu 

pegava era só para usar drogas... sempre usei droga, fui usuário de droga...meus não me 

davam condições de estudar né...e ‘’Sujeito 3; 40 anos; masculino. Muitos pais não 
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sabem que as crianças se exporem na rua com alguma atividade econômica, está se 

expondo ao mundo do tráfico que busca cada vez mais consumidores. As crianças que 

geralmente passa o dia na rua vendendo para ter algum dinheiro para si e muitas vezes 

para sua casa, são muito assedia pelo mundo das drogas ilícitas, com incentivos de 

maiores lucros e uso. ‘’minha vida é mais ou menos isso, fui morar com morar com 

minha mãe no Santa Etelvina, logo que fundou   não tinha água e nem luz, fomos morar 

numa casa de 4X4 de madeira, sempre tive que trabalhar desde novo, carregava água 

vendia picolé, eu passava o dia todo vendo picolé.’’ Sujeito 4; 32 anos; masculino. Na 

sua fala o entrevistado que vendia o dia todo picolé, com certeza seu relato exprime uma 

justificativa que o levou as drogas indevidas, por está no meio de uma situação 

degradante e corrupta.  

 

Fator: falta de afetividade familiar 

A falta de uma família traz sérias conseqüências na vida de qualquer pessoa, mas  

só ter uma família não é tudo que o ser humano precisa ele precisa ser aceito e amado 

naquele meio familiar, não são poucas as pessoas que alegam ser usaria de drogas para 

evitar a solidão por causa da falta de sua família, a falta é mais sentida no que diz 

respeito a ausência do pai e da mãe, e também, de seus irmãos. ‘’eu procurava meus 

irmãos para brincar eles não brincavam comigo ... aí eu fui procurar outras amizades’’ 

Sujeito 3; 40 anos; masculino. 

Um entrevistado relata que ao ver seus amigos com seus pais em algum 

momento em que eles se confraternizavam em família, ele relembrava a triste situação 

afetiva em que ele sempre tivera ‘’Eu ia para casa de amigos eles tinham pai, mãe, 

irmãos todo mundo unido na hora do almoço...eu não tinha eu questionava, porque eu 

não tinha aquilo.’ Sujeito 4; 32 anos; masculino. Hoje o entrevistado constituiu  família 

onde mora com sua esposa e afilhada, ele relatou que só a partir dos 30 anos ele 

comemorou o primeiro aniversário sua vida com sua família e alguns amigos. Ele dá a 

justificativa de inserção no uso indevido de drogas por falta de afetividade familiar que 

lhe poderia ter ajudado a não entra no uso. (ABRAMOVAY, CASTRO, p.72, 2005) diz 

que ‘’De fato, a culpabilização da família para o envolvimento dos jovens com drogas é 

presente em diversas falas’’  
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Fator: busca do prazer 

Abramovay & Castro (2005) diz que a busca por prazer por meio das drogas 

indevidas,  é sem duvida é uma parte do repertório de motivos no qual o adicto busca ao 

usar drogas ilícitas, a buscar pelo prazer se torna algo obsessivo, um entrevistado disse 

que toda atividade ficava mais prazerosa quando ele usava drogas, usava para obter a 

máxima satisfação no que fazia.‘’me apaixonei pela maconha, porque cheguei num 

ponto em nada fazia sentido se não tivesse chapado, qualquer coisa que tivesse eu tinha 

que está chapado, fiquei totalmente compulsivo e obsessivo pela maconha, por festas, 

por orgias em motel, isso tudo para mim era prazeroso’’ Sujeito 2, 19 anos, masculino. 

Existem drogas que proporcionam ao dependente químico a satisfação e prazer 

que ele procura‘’...o pique de energia drenal, a confiança, a euforia, a sensitividade 

aumentada, a estimulação do centro de recompensa/ prazer...’’ Inaba & Cohen, p. 62, 

1991). 

 

Fator: tendência hereditária 

Alguém pode se perguntar se o uso de drogas pode ser herdado de forma 

hereditária, ou seja, se está nos genes das pessoas e passa de pais para os filhos, por 

incrível que pareça pesquisas comprovam que todos nós, todas as pessoas no mundo 

tem uma tendência ao uso de alguma droga e pode ser advinda de fatores hereditários 

um entrevistado mostrou saber deste fato ao dizer. ‘’eu já nasci, talvez essa doença 

tenha vindo automaticamente, meu pai quando jovem usou droga’’Sujeito 2, 19 anos, 

masculino.  

O entrevistado fala do motivo de sua adicção, este entrevistado estava cursando 

fisioterapia e tinha conhecimentos que deram informações cientifica sobre sua 

dependência, segundo ele como seu pai tinha sido usuário de drogas ilícitas, ele herdou 

geneticamente a tendência do uso indevido de drogas vejamos o que diz (Inaba & 

Cohen, 1991, p. 63)‘’a razão tem haver com a hereditariedade. Ou seja, o natural 

equilíbrio neurotransmissor de certas pessoas faz com que elas reajam mais 

intensamente á droga. Elas retiram mais prazer dela. Estão, em essência, pré-
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sensibilizadas para a droga’’ algumas pessoas tem uma pré disposição ao uso e efeitos 

das drogas mais intenso ou mais leve do que outras pessoas,  em uma fala de (Inaba & 

Cohen, 1991, p. 219) fica mais evidente o que se fala sobre este assunto,‘’é importante 

lembrar que todos os indivíduos nascem com uma das sensibilidades herdadas para 

drogas especificas, com um certo equilíbrio neuroquímico. Alguns são mais sensíveis 

que outros.’’ Hoje vemos diversas campanhas do Ministério da Saúde conscientizando 

as mulheres grávidas há evitarem o uso de drogas tantos as consideradas licitas como as 

ilícitas, para que as crianças não venham a sofrer danos na sua formação enquanto estão 

na barriga da mulher.  

Compreender quais os sentidos do uso indevido de drogas que configuram as 

subjetividades de pacientes durante tratamento ambulatorial para álcool e outras drogas 

na cidade de Manaus, foi o segundo objetivo proposto nesta pesquisa. Em das reuniões 

no ambulatório com os pacientes em tratamento e familiares dos mesmos, a psicóloga 

apresentou um tema durante uns 40 minutos, logo após a palestra abriu-se a discussão 

ao publico que estava presente, um paciente discordou de quase tudo o que a psicóloga 

falou, ela parou para ouvi-lo, entendendo que cada pessoa tem para si um sentido 

subjetivo das realidades do meio, ela ponderou sobre alguns questionamentos, mais 

deixou claro que cada pessoa poderia ter e dar sua interpretação sobre os fatos em eles 

tem conhecimento. A finalidade desse segundo objetivo foi saber como os pacientes em 

tratamento de uso indevido de drogas entrevistados no ambulatório, atribuíram sentido 

sobre as drogas ilícitas, nessa nova fase de sua vida. 

 

Fator: degradação 

Talvez o entrevistado não pensou como ele estaria pós se tornar um dependente 

de drogas ilícitas, e que ele seria desqualificado por nossa sociedade que vê o usuário, o 

dependente e o traficante com os mesmos olhos, com desprezo e indignação. A 

sociedade vê em sua grande maioria todos esses como se fossem a mesma pessoa, 

perguntou-se como o paciente via a droga no momento em que ele estava em 

tratamento, respondeu: ‘’É só degradação...’’Pesquisado 1; 28 anos , masculino. 

O dependente de drogas indevidas entra em uma degradação: física, moral social 

etc. Mas isso ele só aceita que a droga é uma degradação quando ele começa a ter outra 
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idéia em relação às drogas, mudando sua concepção, sua forma de ver, quando construir 

um novo sentido sobre drogas. 

A degradação física acontece pelo fato do dependente químico viver para 

consumir drogas ilícitas e não encontrar mais tempo ou prazer para se alimentar de 

forma correta, para nutrir seu corpo para as atividades do dia a dia, e também, porque as 

substâncias químicas que existem nas drogas por mais licitas que elas sejam, causam 

efeitos colaterais no seu uso, o crak é uma das drogas ilícitas que vem matando seus 

dependentes por seu forte poder destrutivo. 

A degradação moral começa quando o dependente químico vai perdendo o 

respeito por si mesmo e pelas regras construídas pela sociedade. Muitas dessas regras 

não estão na legislação, mas é como se fosse uma lei para a moral social, as pessoas no 

coletivo adotaram tais regras a serem seguidas. A sociedade brasileira está longe de 

diferenciar e ver o usuário, o traficante e o dependente de modo diferenciado, como fala 

na Legislação e Política Públicas Sobre Drogas (2010), pois, para a moral social o uso 

indevido de drogas é algo ruim e degradante para a sociedade. 

 

Fator: destruição 

Inaba & Cohen (1991) fala porque o uso indevido de drogas faz tanto mal aos 

que dele são usuário e dependente e porque tem um poder destrutivo, ele diz que o 

perigo existente nessas drogas, é porque naturalmente as drogas de rua não são criadas e 

testadas para saber que efeitos colateral. Elas são produzidas e reproduzidas sem 

qualquer tipo de controle sanitário, de modo que contaminações podem resultar em 

desastrosos, problemas ao corpo humano como também as suas diversas área da vida.  

O uso indevido de drogas para um dos um paciente em tratamento é entendido 

no momento do tratamento como um meio de auto-destruição do individuo que a usa, o 

que é a droga para você hoje nesse momento em que você faz tratamento? Perguntou o 

pesquisador ele disse... ‘’só destruição...’’Pesquisado 1; 28 anos , masculino. Vários são 

as conseqüências negativas em usar drogas ilícitas e algumas delas são ‘’Tonturas, fala 

pastosa, marcha vacilante e embriaguez é logo observada. Os solventes, sobre tudo, 

podem ter efeitos altamente tóxicos nos tecidos dos pulmões, cérebro, fígado e rins... 

baixam a pressão sanguínea, provocando ao usuário desmaios ou perda de equilíbrio’’ 
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Inaba & Cohen (1991, p.17) as funções dos sistemas do corpo humano fica em sua 

grande maioria comprometido com o problema conseqüente do uso indevido de drogas 

assim também como do uso indevido de drogas licitas. 

 

Fator: sofrimento 

Abramovay & Castro (2005) fala que os jovens usuários e dependente das 

drogas indevidas não parecem nenhum pouco perceber a transitoriedade e passageira 

felicidade e que a droga proporciona, a mesma nada mais faz do que proporcionar uma 

falsa, ilusória e fictícia sensação de prazer, porque uma vez passado os seus efeitos a 

frustração e a desmotivação retornam. Perguntamos ao entrevistado o que a droga 

representa para você agora nesse momento em que você faz tratamento ambulatorial? 

Ele disse:‘’...sofrimento...’’Pesquisado 1; 28 anos , masculino. Ao passar o efeito das 

substâncias químicas, no caso, as drogas só resta um vazio, o sofrimento é uma 

conseqüência certa, o usuário e dependente de drogas indevidas sabe seu ato é errado e 

se, os sofrimentos são diversos, sofre-se por ser discriminado, pela família, pelos 

amigos, no trabalho, no seu trabalho, na sociedade em geral. O continua falando ‘’Se as 

drogas fizessem apenas o que as pessoas querem que façam então não haveria problema. 

Mais as drogas não apenas criam efeitos emocionais desejados; elas produzem os efeitos 

colaterais indesejados, até mesmo perigosos, nos planos físicos e emocional. ‘’ Inaba & 

Cohen (1991, p.21) 

 

Fator: desmoralização 

Nossa sociedade como em todas as outras tem a moral que de uma determinada 

forma rege a conduta das pessoas, na medida em que um indivíduo transgride tais regras 

ele está caminhando para uma moralização que é uma desaprovação dos seus atos 

transgressores, essa desaprovação diz respeito às formas que os indivíduos acham por 

indispensável para se viver bem em comunidade, ao perguntarmos ao entrevistado qual 

o sentido que ele atribuía ao uso indevido de droga ele disse:‘’...desmoralização...’’ 

Pesquisado 1; 28 anos , masculino. Na sua entrevista ele relatou sobre o descrédito que 

a família dele demonstrou quanto ao seu comportamento de usar drogas indevidas, 
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algumas pessoas que sabiam de sua dependência química afastaram-se dele, e assim, 

outros constrangimentos ocorreram até ele perceber como o uso causou a 

desmoralização da sua pessoa no meio onde vivia.  Percebendo-se de sua situação ele 

foi buscar ajuda para sair do vicio das drogas indevidas e segundo hoje está voltando 

receber a confiança, crédito e apreciação das pessoas ao seu redor etc.  

 

Fator: ilusão 

Ilusão foi um dos atributos que o uso indevido drogas recebeu como rotulo por 

parte de um entrevistado, é uma ilusão porque o dependente químico ou usuário de 

drogas ilícitas, consome a droga e engana-se com a convicção de aquela substância não 

lhe causará nenhum mal e o mundo percebido, entendido e vivido através do uso é 

melhor do que encarar e realidade do cotidiano. vejamos o que o entrevistado‘’...é um 

mundo totalmente de ilusão...mundo que eu vivia, é um mundo escuro e de ilusão...de 

prostituição que eu não quero mais voltar...’’Pesquisado 2; 19 anos , masculino. Viver 

aproveitando o máximo de prazer e satisfação é um dos motivos de usar drogas ilícitas 

mais o que ninguém quer é aceitar a ilusão porque muitas vezes só se percebe a ilusão 

quando se sai dela. Isso é o caso de muitos adictos em recuperação no ambulatório onde 

ocorreu a pesquisa, nas observações realizadas nos espaços do ambulatório, ouvindo as 

conversas e fala dos pacientes nas reuniões é freqüente ouvir nos seus relatos que as 

drogas é uma ilusão. No mundo das drogas tem as que acalmam as pessoas, porque para 

muitos indivíduos estar em calma é uma aceitável proposta de felicidade para se está em 

paz. Existem outras drogas que propõem momentos de excitação euforia e nisso pessoas 

vêem o caminho da felicidade para os que desejam ter ânimo, mas o resultado do uso é 

só ilusão. E também tem outras drogas que desorganizam ou desestruturam 

parcialmente ou completamente a mente, de quem consome, ao usar a droga indevida os 

usuários e dependentes têm uma ilusão logo após passar o efeito do uso. 

 

Fator: descontrole 

Vamos começar a discussão sobre esse fator com a fala do teórico quando diz  

’’seja ela usada com freqüência ou não, um padrão definido de uso, indica que a droga 

está agora controlando o usuário’’ Inaba & Cohen ( 1991, p.215) o descontrole  do uso 
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indevido de drogas é evidenciado pela dificuldade do dependente deixar de usar por 

conta própria, só que não é apenas isso o viciado usa descontroladamente a droga  e se 

esqueci de outras atividades, só planeja o uso em todo o tempo, não prioriza as outras 

atividades de vida. Vejamos a fala de um entrevistado:‘’...perdi o controle da 

situação... perdi o controle da minha vida...se tornou incontrolável’’ Pesquisado 2; 19 

anos , masculino. 

 O uso indevido vai chegando a um ponto do adicto não mais conseguir 

determinar por si mesmo a quantidade de drogas que ele vai consumir e vai quer 

consumi, por isso que muitas vezes aconteci a overdose, o descontrole além de ser 

mental, psíquico há um descontrole na coordenação motora e no sono. Na vida familiar 

há também um descontrole e isso é muito evidenciado nos relatos dos que nos deram as 

entrevistas e também no que foi observado nas reuniões, eles falam das brigas e 

discussão que havia com o mãe, pai, irmãos, esposa, amigos e outros.  

Inaba & Cohen (1991) fala que os delírios incongruentes, algumas alucinações, 

embriaguês e estupor podem ocorrer entre os que abusam de inalantes e outras drogas. 

Quando o entrevistado cita o descontrole ele diz segundo sua vivência, infelizmente 

muitos só aprendem após viver a triste experiência. 

 

Fator: compulsão e obsessão 

Inaba & Cohen (1991,p. 21) fala que a ‘’cocaína é a droga mais compulsiva que 

conhecemos...’’ hoje ser mais barato e também derivada da cocaína o crak também é 

uma das drogas mais compulsoras e obsessivas nos dias atuais.   

O perfil dos consumidores de crack mudou drasticamente no Brasil nos últimos 

anos. O crack é a Forma mais barata da cocaína porque é misturado com bicarbonato de 

sódio, o crack antes era usado principalmente por moradores de rua, mas atualmente 

cerca de 40% dos usuários são de classe média. Por que é esta droga tão poderosa? O 

crack é a forma básica da cocaína, que se volatiliza quando aquecida. Quando o crack é 

fumado, a cocaína chega ao sistema nervoso em segundos. O efeito desejado pelo 

usuário chega mais rápido que o normal, mas também se esvai rapidamente por isso a 

fissura para se conseguir uma nova pedra. Então a obsessão e compulsão pela droga é 
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violenta e esse comportamento transparece com muita evidencia. Vamos ver o relato do 

entrevistado‘’estava totalmente abatido pela compulsão e obsessão pela droga em 

relação a mim’’Pesquisado 2; 19 anos , masculino 

 Inaba & Cohen ( 1991, p. 217) fala ‘’o passo entre abuso e vicio tem haver com 

a compulsão. Isto é, se a pessoa  gasta a maior parte do seu tempo para obter, usar ou 

pensar na droga, perdeu o controle do uso de drogas e a droga tornou-se a coisas mais 

importante da sua vida’’. Só tratamento rigoroso para mudar essa realidade.   
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Considerações finais 

  Este projeto que estudou sobre os Sentidos do uso indevido de drogas 

atribuídos por pacientes em recuperação em um ambulatório para tratamento de 

dependência química na cidade de Manaus, trabalhou para buscar compreender a 

processualidade e a complexidade das configurações subjetivas dos pacientes no 

momento do tratamento ambulatorial relacionadas ao uso indevido de drogas, foi usado 

o sentido como categoria de análise para entender as categorias encontradas na fala dos 

entrevistados. Nas entrevistas e observações realizadas no ambulatório com os pacientes 

em tratamento, conseguiu-se dados que mostraram de fato que cada indivíduo tem sua 

subjetividade e sentidos diferenciados em relação ao uso indevido de drogas, eles deram 

informações que já eram previstos por meio da metodologia usada na pesquisa, as 

informações foram riquíssimas para o bom desempenho do projeto. Esses fenômeno do 

uso indevido de drogas está crescendo a cada dia de modo assustador, para que haja 

uma refreada nessa situação que está flagelando a nossa sociedade, é preciso efetivação 

de políticas públicas que atuem nas mais diversas áreas como: a educação, a saúde, o 

direto, a assistência social, a psicologia e outros. Essas áreas juntas poderão fazer um 

grande trabalho atuando em conformidade e participação mútua, com poder público, a 

comunidade cientifica e a sociedade com suas variadas representações.    
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