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DISCIPLINA

SUBSTÂNCIAS, DROGAS E MEDICAMENTOS II

EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

A tradicional divisão que separa as substâncias consumidas nas sociedades contemporâneas em drogas (de
consumo ilícito) e medicamentos ou remédios (cujo consumo é não apenas lícito, mas muitas vezes francamente
incentivado) é, como sabemos, bastante problemática. Um conjunto já considerável de pesquisas tem demonstrado
que as substâncias desafiam essa divisão, circulando entre diferentes tipos de uso, independente de seu caráter
legal ou ilegal.
Deslizamentos e reconversões entre os diferentes usos – terapêutico/medicinal, social/recreativo,
ritual/cerimonial/religioso – dificultam pesquisas que buscam definir fronteiras claras seja entre usuários, seja entre
as substâncias. Importante dizer que tais termos não são inócuos – eles são marcadores de diferentes perspectivas
políticas e morais sobre o campo. Tais fronteiras são cotidianamente embaralhadas não apenas pelos consumidores
de substâncias, mas também pelos que as produzem, receitam, disseminam, vendem, controlam e reprimem. Ao
circular por diferentes redes, as próprias substâncias são continuamente redefinidas e reclassificadas, seu estatuto
moral se transforma, levando de roldão os sujeitos que com elas se relacionam.
Nesta disciplina pretendemos reunir pesquisadores que abordam a fluidez das fronteiras materiais e simbólicas
entre tratamento e aprimoramento; lícito e ilícito; natural e artificial; proibição, liberação, legalização e
regulamentação de substâncias. Docentes do IMS e de outras instituições, além de alunxs-pesquisadorxs com
trabalhos em andamento, são convidadxs a apresentar o estado atual de suas pesquisas ou investigações
concluídas.
O curso inaugura as atividades do Laboratório de Estudos Sociais dos Usos de Substâncias / LESUS.

Curso restrito a orientandxs dos professores vinculadxs ao LESUS. Demais interessadxs
consultar os professores.
Programa
14 de Agosto - Apresentação do Programa
21 de Agosto - Economia Política dos Medicamentos
Convidado: A definir
28 de Agosto - História das Drogas Ilícitas
Convidada: A definir
04 de Setembro - Etnografia de Substâncias
Convidada: A definir

11 de Setembro - Etnografias em farmácias
Convidada: A definir
18 de setembro - Etnografias em laboratórios
Convidada: A definir
25 de setembro - A condução de ensaios clínicos com medicamentos no Brasil
Convidada: A definir
02 de outubro - Estudos em andamento sobre Drogas Ilícitas
Convidada: A definir
09 de outubro - Estudos em andamento sobre Medicamentos
Convidada: A definir
16. outubro - Etnografias em congressos
Convidadas: A definir
23 de outubro - Etnografias sobre substâncias no espaço virtual
Convidado: A definir
30 de outubro - Etnografias em serviços de saúde
Convidado: A definir
06 de novembro - Projeto de pesquisa sobre o movimento antiproibicionista
Convidado: Martinho Silva
13 de novembro- Projeto de pesquisa sobre hormônios
Convidada: Jane Russo
20 de novembro - Projeto de pesquisa sobre publicistas e representantes farmacêuticos
Convidado: Rogerio Lopes Azize
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Nota: O programa de leitura será discutido no início e ao longo da disciplina, levando em conta material indicado pelxs convidadxs.
Datas podem ser modificadas conforme disponibilidade de convidadxs.

Tipo de avaliação: Seminário de apresentação de trabalhos.

