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ESCOPO
Embora façam parte de uma cultura milenar – há relatos de uso de substâncias entorpecentes 
desde a Antiguidade – no século XX, as drogas tornaram-se o epicentro de um importante 
debate mundial que envolve o comércio e o consumo de substâncias legais e ilegais. 
Muito além de alertar os jovens sobre os riscos relacionados ao abuso de drogas, esta obra 
tem como objetivo:
• desvendar os mitos e problematizar as ideias cristalizadas a respeito deste tema.
• preparar, informar e conscientizar a população.
• oferecer uma análise cuidadosa dos contextos históricos e culturais que englobam essas 
questões.
• lançar um olhar crítico sobre a realidade enfrentada pelos consumidores e pela sociedade 
do entorno, com foco nas políticas públicas vigentes.

JUSTIFICATIVA 
No Brasil, desde 2001, há um investimento maciço do governo e da sociedade em elaborar 
uma política nacional de atenção às drogas e para isso é preciso considerar os exemplos 
de sociedades que obtêm êxito nas suas estratégias de enfrentamento aos problemas 
relacionados ao consumo. Conhecer, analisar, classificar as drogas, identificar os seus 
efeitos e suas consequências são atitudes essenciais para elucidar as problemáticas de sua 
utilização, incentivando desde cedo a prevenção do uso de drogas.
A grande falha dos programas de conscientização sobre o uso e o abuso de drogas é ignorar 
a complexa rede que existe em torno deste fato. Muitas vezes a dependência química é 
encarada como uma questão de foro pessoal, mas a verdade é que o uso de drogas consiste 
em uma prática cultural arraigada em diversas culturas, desde os tempos mais remotos.
Também é preciso observar que o uso de drogas não se restringe à recreação. Atualmente, 
uma parcela considerável da população apresenta dependência de medicamentos 
antidepressivos e ansiolíticos. E outra, composta principalmente por mulheres, recorre ao uso 
de medicamentos controlados para perder peso.
Analisando superficialmente esses fatores já podemos inferir que o problema das drogas 
passa pelos contextos culturais e sociais, em que práticas são disseminadas e muitas vezes 
naturalizadas. Por este motivo, é inegável a responsabilidade do poder público em canalizar 
esforços no sentido de prover a população com as informações necessárias, livres de 
preconceitos e o mais longe possível do senso-comum.

Momento de transformação
É sabido que cada cultura possui suas próprias práticas, e o mesmo ocorre com o uso de 
entorpecentes. Acredita-se que antigamente cada comunidade lidava com a questão das 
drogas de forma equilibrada e culturalmente amparada. O problema se agravou quando os 
limites foram ultrapassados e ocorreram importantes trocas culturais entre os países, dando 
origem ao turismo.
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Os deslocamentos pelo espaço geográfico sempre foram uma realidade 
na história da humanidade. Mas, em princípio, é somente após o período 
associado à Revolução Industrial, com suas significativas mudanças nas 
formas e jornadas de trabalho, intensa evolução nos meios de transporte 
e comunicação, e suas consequentes alterações no comportamento social, 
que podemos com propriedade utilizar o termo ‘turismo’, uma das atividades 
que mais gera divisas no mundo contemporâneo.

De acordo com a Organização Mundial de Turismo – OMT (2001), turismo 
pode ser definido como “as atividades que as pessoas realizam durante 
viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um 
período inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”. 
Dessa forma, diversas são as motivações e naturezas das atividades a serem 
desenvolvidas pelo turista, possibilitando assim a existência de variados tipos 
de turismo, onde, ainda segundo a OMT (2001), podemos identificar cinco 
grandes segmentos: Turismo de Sol e Praia, Ecoturismo, Turismo de Esportes, 
Turismo Cultural e Turismo de Negócios, Eventos e Incentivo; os quais ainda 
podem apresentar subcategorias, como o Turismo de Experiência, Turismo 
Religioso, Turismo Náutico, Turismo Rural, Enoturismo etc.

Seria possível então falar sobre um ‘Turismo de Drogas’? Onde as drogas em si 
poderiam apresentar grande papel como motivação para os deslocamentos. 
Nesse sentido, de maneira geral, o turismo de drogas poderia ser interpretado 
como as viagens realizadas com o intuito de obter ou utilizar drogas, as quais 
não estejam disponíveis, ou que sejam ilegais nos locais de origem do turista.

 (Thiago Pereira, doutor em geografia)  

Disponível em: http://revistacarbono.com/artigos/08turismo-de-drogas-thiagopereira/#sthash.np-
gSllNt.dpuf. Acesso em: 02 fev. 2016.

Não queremos dizer com isso que o turismo é o fator responsável pelo aumento do consumo e 
tráfico de drogas. É uma via de mão-dupla, ao passo que alguns turistas buscam por destinos 
onde julgam que existe uma certa permissividade; o afluxo de turistas desperta o interesse dos 
traficantes, que ocupam os pontos turísticos e instauram um clima de insegurança generalizado, 
amedrontando tanto a população local como os estrangeiros.

Esta obra se propõe a entender a atividade turística como peça integrante desse 
mecanismo e descobrir formas de minimizar seu efeito nas esferas pessoal e social. 
Para isso, acreditamos que o caminho é preparar, informar e conscientizar a população 
a respeito das drogas, desconstruindo as certezas advindas no senso comum e oferecer 
uma possibilidade real de entender a fundo o problema e encontrar soluções viáveis. 
Além de instrumentalizar o poder público com uma base sólida de estudos e conteúdos 
teóricos que possam embasar suas ações.
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“Algumas vezes as autoridades [...], temendo perder recursos provenientes 
do fluxo turístico, se tornam mais tolerantes na fiscalização e na repressão, 
além do fato de recearem os reflexos negativos da divulgação – muitas 
vezes sensacionalista – de prisões de traficantes e apreensão de grandes 
quantidades de droga. Temem que isto possa provocar danos à imagem 
de sua cidade e prejudicar o retorno ou o aumento do turismo no futuro. Na 
Holanda tem acontecido vários debates buscando maneiras de desencorajar 
os turistas em visita de tirar proveito da política liberal de drogas do país.

O fato é que algo precisa ser feito em relação a esse grave problema. É 
necessário conscientizar as autoridades desses municípios turísticos de que 
– caso haja tolerância nessa área – mais cedo ou mais tarde as repercussões 
serão tremendamente negativas para a cidade e não tardam muito para ser 
do conhecimento público.”

 (Elias Murad, jornalista)  

Disponível em: http://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/elias-murad/o-turismo-das-dro-
gas-1.201363. Acesso em: 02 fev. 2016.

A preocupação em garantir a segurança passa pelo conceito de turismo sustentável em que 
são consideradas as necessidades de toda a população. De acordo com o economista Carlos 
Lessa: “A questão da violência está assumindo características absolutamente assustadoras,  
aproximando-se muito de uma espécie de dialética de armamento: a cada procedimento que se 
move contra a violência, a violência inventa um novo procedimento para superá-lo. Parece uma 
espécie de corrida, onde há um componente importante, que é a permissividade do asfalto com o 
consumo de drogas. O fato de existir um grande mercado consumidor, e de haver uma espécie de 
consentimento social pelo consumo, permite que, classificada como ilícita, a disputa em torno desta 
atividade dê origem a um processo de violência que, por reações em cadeia, por um encadeamento 
do tipo dominó, repercute por toda cidade. Por exemplo: é sabido que toda a vez que crescem as 
apreensões de tóxico aumentam os outros índices, como assalto a bancos, assalto à mão armada 
etc. para repor o capital necessário ao tráfico.”

Para vencer o poder do tráfico e combater os problemas oriundos da dependência química – 
tanto para os usuários, como para a sociedade em geral – a melhor arma é o conhecimento e a 
conscientização da sociedade em união com ações efetivas do poder público.

Essas táticas, quando combinadas, tornam as cidades mais acolhedoras e propícias para o 
pleno desenvolvimento do turismo, valorizando as belezas naturais e o patrimônio cultural de 
cada localidade, beneficiando turistas e toda a população local.
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CONHEÇA OS TÓPICOS ABORDADOS NO LIVRO:

Parte 1 – Conhecendo e classifi cando as drogas

Com base em defi nições médicas podemos dizer que a 
droga é uma substância química capaz de modifi car o 
funcionamento normal de um organismo, interferindo em 
aspectos fi siológicos e comportamentais.

Essa interferência pode ser benéfi ca ou não. Mesmo nas 
sociedades antigas, como a Grécia, entendia-se que 
a droga tinha o potencial para ser veneno ou remédio, 
dependendo da dose, do objetivo do uso, da pureza da 
substância, das condições de acesso ao produto e dos 
modelos culturais existentes para o usuário.

As drogas que mais preocupam a nossa sociedade são as chamadas 
psicotrópicas, porque interferem no funcionamento do nosso cérebro, 
que comanda todas as nossas atividades corporais. Além disso, 
as drogas psicotrópicas ou psicoativas podem levar ao abuso das 
substâncias, ao vício e à dependência. 

Principais tópicos abordados: drogas lícitas e ilícitas, tipos de 
classifi cação e doenças relacionadas ao abuso de drogas.

Com base em defi nições médicas podemos dizer que a 
droga é uma substância química capaz de modifi car o 
funcionamento normal de um organismo, interferindo em 

Essa interferência pode ser benéfi ca ou não. Mesmo nas 
sociedades antigas, como a Grécia, entendia-se que 

PROJETO 
GRÁFICO 

MODERNO
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Parte 2 – As drogas populares que mobilizam a sociedade

Algumas drogas são muito conhecidas em nossa 
sociedade, sejam elas lícitas ou ilícitas, estimulantes 
ou depressoras do SNC, capazes de causar hipnose 
ou alucinação, que podem ser ingeridas, inaladas ou 
injetadas. Nesta seção apresentamos algumas dessas 
drogas de forma mais aprofundada, para que o leitor 
as conheça, tire dúvidas e possa colocar o assunto em 
discussão, ajudando na construção de novas opiniões.

Principais tópicos abordados: os perigos e os 
mitos que envolvem o consumo de maconha, a 
popularidade da cocaína, a epidemia de crack, 
alcoolismo, tabagismo, heroína, LSD e ecstasy.

Parte 3 – As drogas: usos e 
dependências

As drogas causam dependência e esse é um fato 
incontestável. Segundo dados levantados pela Diretoria 
de Prevenção da Associação Brasileira de Alcoolismo 
e Drogas (ABRAD), a maioria da população mundial, 
95% (dados do relatório da ONU de 2012), não usa 
drogas ilícitas.

Então, podemos concluir que o problema do consumo 
de droga ilícita no mundo atinge 5% da população, o 

que a princípio pode não parecer tão grave assim. Mas isso não é verdade. 
O problema é grave sim e deve ser tratado com a devida consideração.

O vício em drogas traz um sofrimento muito grande com diversas 
repercussões nos aspectos políticos e econômicos de uma sociedade, 

pois envolvem questões de saúde, educação e segurança pública.

A dependência química é uma doença e precisa ser tratada como tal. O consumo de drogas não 
é um privilégio ou malefício da modernidade. Está enraizado na própria história da humanidade. A 
forma de se lidar com as questões interligadas ao consumo de drogas é que se modifi cou ao longo 
dos anos e nas diferentes sociedades.

Principais tópicos abordados: o uso de drogas na sociedade, o uso médico das drogas, o 
prazer associado às drogas, a diferença entre vício e dependência e relação das drogas com 
a violência.

Algumas drogas são muito conhecidas em nossa 
sociedade, sejam elas lícitas ou ilícitas, estimulantes 
ou depressoras do SNC, capazes de causar hipnose 
ou alucinação, que podem ser ingeridas, inaladas ou 
injetadas. Nesta seção apresentamos algumas dessas 
drogas de forma mais aprofundada, para que o leitor 
as conheça, tire dúvidas e possa colocar o assunto em 

LEITURAS 
COMPLEMENTARES

Parte 3 – As drogas: usos e 
dependências

As drogas causam dependência e esse é um fato 
incontestável. Segundo dados levantados pela Diretoria 
de Prevenção da Associação Brasileira de Alcoolismo 

que a princípio pode não parecer tão grave assim. Mas isso não é verdade. PROPOSTAS DE 
REFLEXÃO E 
VIVÊNCIAS
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Parte 4 – As políticas públicas, as campanhas de 
prevenção e o tratamento

No Brasil, desde 2001, há um investimento do governo 
e da sociedade para elaborar uma política nacional de 
atenção às drogas, defi nindo orientações estratégicas 
que quebrem a infl uência dos modelos norte-americanos 
e europeus a fi m de aproximar-se mais do contexto 
brasileiro.

Em 2006, foi aprovada a Política Nacional sobre Drogas. 
O Projeto de Lei (PL) nº 112/02 substitui leis anteriores (6.368-76 e 
10.409/02). Mas é a Lei 11.343/06 que institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas com a fi nalidade de articular, integrar, organizar e 
coordenar as atividades de prevenção, tratamento e reinserção social de 
usuários e dependentes de drogas, bem como as de repressão ao tráfi co.

O objetivo é: defi nir de forma marcante a diferença entre usuário e trafi cante; 
caracterizar o dependente como doente com necessidade de tratamento; dar 
destaque à prevenção primária, por meio da educação formal e informal; incentivar a justiça 
terapêutica, alternativa para dependentes que cometeram crimes não graves de reingressarem 
na conduta preventiva; descentralização em nível municipal, por meio de conselhos municipais 
antidrogas, com apoio federal, para que as ações alcancem as famílias, escolas, religião, locais 
de trabalho e lazer; aprovar medidas de redução de danos; combate à lavagem de dinheiro na 
repressão às drogas; estimular o combate da polícia federal nas ações policiais de repressão às 
drogas.

Principais tópicos abordados: políticas públicas do Brasil, campanhas de controle e prevenção 
e o tratamento da dependência.

Parte 5 – Vício, tráfi co, crimes e sociedade

A dependência de substância psicotrópica, segundo 
o novo Plano Nacional sobre Drogas (PNAD), é 
uma doença crônica, o que, em termos de políticas 
públicas, signifi ca trabalhar com prevenção, redução 
de riscos à saúde e bem-estar social, proteção das 
vulnerabilidades individuais e grupais, e repressão da 
oferta.

Ainda assim, os investimentos em prevenção e as 
ações efetivas nesta área ainda são poucos se comparados à repressão 

ao tráfi co de drogas. Para que haja uma mudança de concepção na sociedade em relação ao 
dependente de drogas é preciso, entre outras coisas, maior incentivo na educação formal e informal.

Vale lembrar que, segundo a lei sobre drogas (Lei no 11.343/06), o dependente químico é um doente 
crônico, não deve ser considerado criminoso, porém na própria legislação o porte de drogas é 
considerado ilegal.

Parte 4 – As políticas públicas, as campanhas de 

No Brasil, desde 2001, há um investimento do governo 
e da sociedade para elaborar uma política nacional de 
atenção às drogas, defi nindo orientações estratégicas atenção às drogas, defi nindo orientações estratégicas 
que quebrem a infl uência dos modelos norte-americanos 

O Projeto de Lei (PL) nº 112/02 substitui leis anteriores (6.368-76 e 
ASSUNTOS 

DIVIDIDOS POR 
CATEGORIA, 

FACILITANDO A 
CONSULTA.

Parte 5 – Vício, tráfi co, crimes e sociedade

A dependência de substância psicotrópica, segundo 
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Atualmente, um usuário de drogas vai preso se for abordado portando drogas; pode acontecer de 
ele ser indiciado à internação compulsória em comunidade terapêutica, dependendo do inquérito 
policial, mas de qualquer forma acaba sendo submetido à privação de liberdade e direitos e não a 
uma adequada assistência à saúde de que necessita e que é preconizada pela lei. Enquanto isso, 
o tráfico de drogas insiste e está associado ao seu combate inúmeros casos de violência urbana.

Principais tópicos abordados: posição do Brasil frente à dependência química e combate ao 
tráfico.
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