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Substâncias, drogas e medicamentos: a fluidez de fronteiras II

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

As questões relativas ao uso de substâncias sejam elas consideradas lícitas ou ilícitas, estão na ordem do dia. Certamente, o consumo de
substâncias não é uma novidade no campo sócio-antropológico. Mas o cenário atual nos oferece características particulares, com pontos de
contato entre a história de consumo de substâncias, mas também com elementos novos, que merecem uma análise detalhada. Dentre esses
destaca-se, por exemplo, o debate em torno do uso “recreacional” de determinadas drogas e seu uso para aprimoramento da cognição e do
humor; a incorporação por grupos urbanos do uso de substâncias usadas em contextos rituais em sociedades tradicionais; os debates e os
novos posicionamentos internacionais em torno do uso medicinal de componentes da Cannabis sativa (maconha), envolvendo temas
complexos e frequentemente confundidos, tais como a descriminalização, a legalização, proibição/liberação; o uso indiscriminado de hormônios
e seus derivados visando tanto o rejuvenescimento quanto o aprimoramento corporal, encontrando nos esportes de alto rendimento sua face
mais radical e polêmica., Destaca-se, além disso, o uso problemático de substâncias lícitas como o álcool e substâncias psicotrópicas, cujos
dados de consumo no Brasil e no mundo são alarmantes. Diante desse cenário, observamos um novo perfil do consumidor, que conhece,
procura informações e que, paradoxalmente, deseja consumir as mais variadas “drogas”, em meio a uma cultura do clean living, da
detoxificação e do fitness; no limite, observamos a presença constante e notável de substâncias, voltadas tanto para a alteração dos estados
de consciência quanto para a suposta prevenção, preservação ou intensificação da saúde e da longevidade (vitaminas, hormônios). Nossos
corpos são frequentemente atravessados e constituídos pela circulação de substâncias, compondo um campo destacado para a análise das
ciências sociais e humanas. A disciplina visa oferecer instrumentos para a análise desses cenários, passando pela leitura e debate de textos
clássicos do campo até textos contemporâneos, que indicam o estado atual das produções nacionais e internacionais sobre o tema.
OBS: Essa disciplina é a continuidade e atualização do trabalho coletivo desse grupo de professores, realizado na disciplina “Substâncias, drogas
e medicamentos: a fluidez de fronteiras” (2016-1). A presença dos estudantes, no entanto, não depende de que tenham cursado o referido curso
no ano precedente.
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