
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ 
Instituto de Medicina Social 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

DEPARTAMENTO: DPIS 
PROFESSORES: Dayana Rosa (IEPS), Frederico Policarpo (UFF), 
Martinho Silva (UERJ), Renato Monteiro (UFRJ) e Rogerio Azize 
(UERJ) 

ANO: 2022 CÓDIGO:  

SEMESTRE: 1° CARGA HORÁRIA / 
CRÉDITOS: 3hs/3 créditos 

INÍCIO (dia/mês): 21/03/2022 DIA DA 
SEMANA/HORÁRIO Segunda-feira 14-17hs 

TÉRMINO (dia/mês): 27/06/2022 

DISCIPLINA 

Consumo, cultivo e comércio de drogas  

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS: 

 

Um conjunto de condutas é criminalizado e medicalizado há séculos, como é o caso de algumas 
práticas sexuais e também o uso de certas substâncias psicoativas. Essa regulação institucional do 
prazer termina promovendo a tipificação penal da posse, venda e produção dessas substâncias, do 
mesmo modo como a classificação psiquiátrica de comportamentos envolvendo essas práticas sociais 
e corporais. Contestações desses processos históricos de patologização e penalização do consumo, 
cultivo e comércio de drogas serão apresentadas na primeira parte da disciplina, a segunda parte 
sendo reservada para as controvérsias em torno do teor terapêutico, recreativo ou religioso destas 
práticas sociais. Estudos sobre três drogas serão destacados para conduzir as discussões: cerveja, 
maconha e medicamento. 
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