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Resumo: Este artigo apresenta parte das principais conclusões do estudo Percepções e 

Representações Sociais da Droga e da Toxicodependência. Inquérito à população jovem presente 

no Rock in Rio – Lisboa 2012, que é uma replicação de um estudo realizado em 2008. A partir de 

uma amostra de 1.220 jovens que marcaram presença neste festival de música, conclui-se que hoje 

menos respondentes tendem a considerar a droga um problema grave da sociedade portuguesa. Esta 

permanece mais entendida no plano individual do que coletivo, sendo hoje mais associada a coisas 

concretas, como substâncias, e menos a problemas sociais. Os consumidores e os 

toxicodependentes são, tal como no estudo anterior, associados a imagens simbólicas diferentes, 

embora a discrepância tenha diminuído. Os inquiridos consideram que os jovens consomem 

cannabis para se sentirem bem, e veem nos problemas de saúde o grande perigo do seu consumo 

excessivo.  

 

Abstract: It is presented the main results of the study Perceptions and Social Representation on 

Drugs and Drug Addiction, Inquiry to the Youth present in Rock in Rio – Lisboa 2012. Considering 

a sample of 1.220 teenagers and young adults, one can conclude that drugs are considered today a 

less serious social problem than in 2008. Drugs social representation remain more individual based 

than social, associated more to specific items, such as substances, and less to social problems. Like 

in the previous study, drug consumers and drug addicts remain symbolically different and 

autonomous concepts, although the difference has diminished. To those interviewed, young people 

use cannabis mainly to feel good, and consider health problems the main danger associated with its 

abuse. 

 

Résumé: Cet article présente quelques-unes des principales conclusions de l'étude Perceptions et 

Représentations Sociales de la Drogue et de la Toxicomanie. Enquête à la population jeune 

présente à Rock in Rio - Lisbonne 2012, qui est une reproduction d'une étude menée en 2008. Sur la 

base d’un échantillon de 1.220 jeunes qui ont participé à ce festival de musique, ont conclu que, 

aujourd’hui moins de répondants tendent à considérer la drogue un grave problème de la société 

portugaise. Cela reste plus entendu sur le plan individuel que le collectif, aujourd’hui plus associée 

aux choses concrètes, telles que les substances et moins les problèmes sociaux. . Les 

consommateurs et les toxicomanes sont, comme dans l'étude précédente, associés à différents 

images symboliques, bien que la différence ait diminué. Les répondants considèrent  que les jeunes 

consomment du cannabis pour se sentir bien et voient les problèmes de santé le grand danger de la 

consommation excessive. 

 

 
Palavras-chave: Representações sociais; Droga e toxicodependência; Juventude 

 

Key Words: Social representation; Drugs and drug addiction; Youth 
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Introdução 

Tal como previsto no Programa de Estudos sobre Perceções e Representações Sociais da 

Droga e da Toxicodependência, replicou-se em 2012 o estudo realizado quatro anos antes 

em torno das representações sociais do público jovem presente no Rock in Rio – Lisboa, 

cujos resultados foram apresentados em artigo anterior (Calado e Lavado, 2010). 

O estudo de 2008 permitiu chegar à conclusão que, à data, a população jovem presente no 

referido festival de música considerava a droga um problema social de relevo, embora sem 

lhe atribuir grande alarme social. Para a população estudada, a representação social da 

droga e da toxicodependência parecia ser entendida mais no plano individual do que 

social, afastando-se de imagens mentais consideradas hegemónicas em décadas anteriores, 

assentes na figura do junkie e na ideia de flagelo social e de fonte de problemas como a 

delinquência, a prostituição ou o crime (Agra, 1998; Fernandes, 1998). Isto é, em 2008, a 

droga era mais associada a custos individuais (nomeadamente a dependência e as 

consequências nefastas para o consumidor/dependente) do que a problemas sociais que 

afetassem a sociedade no seu todo. Concluiu-se também que a amostra tendia a considerar 

consumidores e toxicodependentes entidades diferentes no plano simbólico, associando os 

dois conceitos a imagens substancialmente diferentes. 

Os resultados do estudo anterior apontavam para uma certa normalização simbólica em 

relação às drogas (Calado e Lavado, 2010), na linha do que concluíram investigações 

desenvolvidas por outros autores (Gomes, 2006; Carvalho, 2008; Mourão e Amaro, 2008), 

realçando que nos últimos anos os jovens (nomeadamente aqueles que frequentavam 

contextos de diversão noturna) tendiam a encarar as drogas de forma diferente do que as 

gerações anteriores, parecendo estar a esbater-se a visão dominante que imperava noutras 

décadas (Valentim, 1997; 2001). Tal expressa-se nomeadamente no plano moral: hoje em 

dia, de acordo com muitos autores, os jovens parecem atribuir à droga, enquanto conceito, 

menor carga valorativa e maior valor instrumental (Parker et al., 1998).  

Quatro anos volvidos, interessava replicar o estudo de 2008, de modo a aferir em que 

sentido evoluíram as perceções e as representações sociais dos jovens portugueses, em 

particular daqueles que frequentam contextos recreativos, neste caso festivais de música. 

Havia também que tentar perceber como se posicionam hoje perante as drogas e a 

toxicodependência os jovens que frequentam o Rock in Rio – Lisboa, um festival de 

música marcado pela diversidade de público. Entre outras coisas, era importante dar 

respostas a perguntas como, por exemplo: a droga permanece vista como um problema 

social de relevo? O afastamento em relação ao heroínocentrismo enquanto quadro 

conceptual é uma tendência que se mantém? Que tipo de problemas sociais a população 
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jovem associa hoje à droga? Consumidores de droga e toxicodependentes permanecem 

vistos como entidades diferentes? 

As representações sociais, por definição, não são estáticas e imutáveis mas, pelo contrário, 

voláteis e sujeitas à mudança em função de condicionantes sociais e contextos culturais. 

Perante tal, considerou-se que quatro anos era o tempo considerado adequado para se 

replicar o estudo anterior
1
 (tendo em consideração que o Rock in Rio – Lisboa se realiza de 

dois em dois anos). O propósito último das replicações deste tipo de estudos é vislumbrar 

as tendências maiores de evolução da perceção e a visão das populações em causa sobre 

determinado fenómeno. Em última instância, tal ajudará a avaliar a dimensão e impacto 

atual do fenómeno, bem como a eficácia das respostas públicas ou a necessidade de novas 

medidas e intervenções, por exemplo. 

Neste artigo
2
, apresentam-se as conclusões gerais referentes apenas às representações 

sociais, a partir de seis perguntas abertas. Remete-se para o artigo anterior (Calado e 

Lavado, 2010) o enquadramento teórico e a discussão metodológica. 

 

Metodologia 

O questionário aplicado é, no essencial, aquele que foi utilizado no estudo de 2008
3
, 

combinando perguntas abertas (com o objetivo de identificar as representações sociais) e 

questões fechadas (visando sobretudo as perceções da evolução do fenómeno e a 

caracterização dos respondentes). Em 2012, o inquérito foi aplicado nos mesmos moldes 

do estudo anterior, isto é, de forma aleatória, anónima e face a face, ao público jovem
4
 que 

entrava no recinto, nos cinco dias do evento (25 e 26 de Maio e 1, 2 e 3 de Junho). 

A recolha voltou a ser feita por entrevista presencial, através de entrevistadores 

contratados para o efeito, que, sem divulgar o assunto do questionário, salientavam a 

importância de responder com o máximo de espontaneidade e sinceridade, premissas 

fulcrais no estudo das representações sociais. Tal como no estudo anterior, foram tomados 

todos os cuidados para evitar enviesamentos, nomeadamente afastando o respondente do 

grupo de amigos ou familiares onde estivesse inserido ou não abordando filhos 

acompanhados de pais, por exemplo.  

A análise de conteúdo às questões abertas foi feita com recurso ao SPSS Text Analysys for 

Surveys 2.0, e os dados foram posteriormente trabalhados estatisticamente com recurso ao 

SPSS 17.0. 

 

Amostra  
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Foram aplicados 1.220 questionários válidos, tendo-se obtido uma amostra de 

conveniência que se tentou que representasse da melhor forma possível a diversidade de 

público jovem presente no Rock in Rio – Lisboa 2012. 

Apesar de algumas diferenças, no essencial, a amostra do presente estudo mantém os 

traços principais que caracterizavam a amostra de 2008: isto é, uma população jovem, 

constituída maioritariamente por estudantes e residente na região da Grande Lisboa. 

Analisando a amostra atual, constata-se que é equilibrada no que toca ao sexo; é composta 

predominantemente por jovens: 62% dos inquiridos tem menos de 25 anos e apenas 17% 

tem mais de 30 anos; um pouco mais de metade são estudantes, sobretudo do ensino 

superior, o que se reflete nas habilitações literárias: cerca de metade da amostra concluiu 

um dos três anos do ensino secundário; mais uma vez, a maior parte dos indivíduos que 

constituem a amostra reside na região da Grande Lisboa (ver gráfico 1). 

 

Gráfico 1 (PRS-RR/LX12):

 Caracterização da amostra (%)
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É no que toca ao consumo de drogas ilícitas que a amostra de 2012 apresenta as maiores 

diferenças em relação à amostra anterior. Em 2008, 51% dos respondentes afirmava já ter 

consumido uma droga ilícita pelo menos uma vez na vida, enquanto que no presente 

estudo essa percentagem desce para 36% (ver gráfico 2). No entanto, é importante 
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salientar que o modo como se perguntou acerca do consumo de substâncias ilícita não foi 

o mesmo nos dois estudos, fato que, em rigor, condiciona uma comparação direta.    

 

Gráfico 2 (PRS-RR/LX12):

 Situação face ao consumo de drogas - PLV (%) (N=1220)

Nunca consumiu

63%

Já consumiu

37%

 

 

Apresentação de resultados  

Tal como no estudo anterior, as representações sociais da amostra foram inferidas através 

de associações de palavras. Para cada pergunta foram registadas as primeiras três palavras
5
 

referidas pelos inquiridos em resposta ao estímulo inicial, e procedeu-se à análise das 

primeiras associações (isto é, as respostas dadas em primeiro lugar pelos respondentes) e 

também o total de associações (ou seja, a partir das respostas registadas por cada 

respondente, independentemente da ordem referida). Desta forma, as respostas têm duas 

dimensões de leitura, que se complementam: o pensamento mais imediato e o pensamento 

mais expressivo no total, pelo que se apresentam dois gráficos diferentes para cada questão 

aberta. 

Os dados referentes às associações de palavras são comparados com os valores obtidos em 

2008, de modo a perceber-se a tendência de evolução na representação social em causa. 

A primeira associação de palavras teve como estímulo a frase «maiores problemas da 

sociedade portuguesa» (ver gráficos 3 e 4), sendo pedido aos respondentes que referissem 

que palavras lhes vinham à mente. Um dos objetivos era avaliar a perceção da droga e da 

toxicodependência enquanto problema social atual, bem como a importância relativa que 

lhe é atribuída pela população em estudo. Recorde-se que, em 2008, no total, cerca de 15% 

dos inquiridos havia referido a droga em resposta a esta associação de palavras. Em 

comparação com décadas anteriores, tal parecia indiciar já uma menor perceção da droga 

enquanto problema social, distante, portanto, da ideia de flagelo social que, em tempos, foi 

hegemónica. 
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É importante salientar que, sendo a primeira pergunta colocada, os respondentes não 

sabiam ainda de que tratava o questionário, pelo que se pensa ter-se evitado o perigo de 

enviesamento de respostas, nomeadamente o perigo de inflacionar a perceção da 

importância da droga como problema social. 

 

Gráfico 3 (PSR-RR/LX08/12): «Maiores problemas da sociedade portuguesa»: 

(1ª associação) (%) (N=1143) (N=1215)
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Gráfico 4 (PSR-RR/LX08/12): «Maiores problemas da sociedade portuguesa»: 

(total de associações) (%) (N=1143) (N=1215)
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Sem grande surpresa, dado o contexto de crise económica vigente em Portugal, os 

respondentes apontam sobretudo as questões económica como os maiores problemas da 

sociedade portuguesa. No total, mais de metade dos inquiridos cita problemas económicos 

e financeiros como a grande preocupação relacionada com a sociedade portuguesa. 

Em segundo lugar, destaca-se a questão do (des)emprego. Num patamar abaixo, seguem-

se uma categoria que engloba a crise de valores sociais
6
 (sobretudo ao nível da resposta 

mais imediata) e outra que engloba o domínio da política
7
 (que, no total de associações, 

ultrapassa a crise de valores). Em relação a 2008, no que toca a «maiores problemas da 

sociedade portuguesa», verifica-se que é hoje maior a associação à economia e ao emprego 

(a associação à justiça também sobe bastante, sobretudo no total de associações). Pelo 

contrário, em comparação, desceu a associação a valores sociais, ao crime e à droga. 

Para a amostra em presença, a perceção da droga enquanto problema social grave parece 

ter sofrido uma descida acentuada, entre 2008 e 2012, em ambos os domínios de análise 

(imediato e mais expressivo no total). É hoje a sétima categoria mais associada na primeira 

resposta (3,5%) e a oitava no que concerne ao total de respostas (6,8%). Em comparação 

com o estudo anterior, tal constitui um decréscimo de mais de 50% na associação entre a 

problemática da droga e «principais problemas da sociedade portuguesa»
8
. 
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A segunda questão aberta consistiu numa associação livre, tendo como estímulo a palavra 

«droga» (propositadamente no singular) (ver gráficos 5 e 6). Com a pergunta, tentou-se 

perceber de que fala a população em estudo quando pensa em droga, enquanto conceito 

abstrato (Valentim, 1997), e confirmar se, enquanto objecto social, esta permanece vista 

por um prisma negativo e associada predominantemente a coisas nefastas para a sociedade 

e para a vida do próprio consumidor. 

 

Gráfico 5 (PSR-RR/LX08/12): «Droga»: 

(1ª associação) (%) (N=1100) (N=1203)
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Gráfico 6 (PSR-RR/LX08/12): «Droga»: 

(total de associações) (%) (N=1100) (N=1203)
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É possível constatar que os respondentes associam mais a palavra droga à dependência e 

ao vício. Em segundo lugar, encontram-se as associações a substâncias psicoativas 

concretas. Em seguida, situam-se as categorias «má»
9
 (sobretudo na resposta mais 

imediata), «diversão»
10

 (sobretudo no total de associações) e «decadência»
11

. 

A tendência dominante de associar «droga» à dependência, a que já se assistia no estudo 

anterior, sobe ligeiramente na primeira associação e decresce no total de associações, em 

relação aos dados de 2008. Por seu lado, aumentou de modo muito acentuado a associação 

a substâncias psicoactivas concretas, quase triplicando o valor em relação ao estudo 

anterior. A associação a coisas explicitamente negativas (seja a categoria «má», que 

engloba as opiniões e visões negativas, seja a categoria «decadência», que engloba as 

consequências nefastas dessa natureza) desce também bastante em comparação com os 

resultados obtidos em 2008 (um decréscimo a rondar os 50%). Por seu lado, a associação a 

diversão e ao contexto festivo aumenta, ainda que de forma pouco expressiva
12

.  

Procurou-se discriminar as respostas de associação a substâncias psicoativas (referente à 

primeira associação), englobadas na categoria «substâncias», de modo a perceber em que 

drogas (no plural) pensam os respondentes a propósito da palavra droga (no singular). É 

possível concluir que a associação é feita predominantemente à cannabis, seguindo-se-lhe 

a cocaína e uma categoria de termos genéricos
13

. Outras substâncias psicoativas, como a 
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heroína ou o ecstasy, são menos referidas, enquanto outras estão praticamente ausentes, 

como o LSD, o álcool ou os cogumelos alucinogénios (ver gráfico 7). 

 

Gráfico 7 (PSR-RR/LX08/12): «Substâncias»: 

(1ª associação) (%)  (N=65) (N=202)
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Em comparação com o estudo anterior, constata-se, em primeiro lugar, uma maior 

diversidade de respostas (com destaque para uma categoria de termos genéricos, ausente 

por completo nas respostas de 2008). Em segundo lugar, verifica-se que a associação a 

algumas substâncias é hoje maior (cannabis, sobretudo, mas também ecstasy), enquanto é 

menor para outras (cocaína, heroína, tabaco e, sobretudo, álcool). Destaca-se ainda um 

grande decréscimo na terminologia «leves» e «pesadas», que parece estar a cair em 

desuso. 

Com as duas associações de palavras seguintes, tendo como estímulo «consumidores de 

droga» e «toxicodependentes», pretendeu-se inquirir as imagens simbólicas que os dois 

conceitos despoletam nos inquiridos, procurando confirmar se, tal como se concluiu em 

2008, estes são de diferente natureza, e em que sentido (ver gráficos 8, 9, 10 e 11). 
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Gráfico 8 (PSR-RR/LX08/12): «Consumidores de droga»: 

(1ª associação) (%) (N=1085) (N=1167)
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Gráfico 9 (PSR-RR/LX08/12): «Consumidores de droga»: 

(total de associações) (%) (N=1085) (N=1167)
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Tal como os respondentes tendem a associar a droga à dependência e ao vício, assim se 

passa em relação aos consumidores de droga, que são predominantemente encarados como 

dependentes ou adictos. Em segundo lugar, destaca-se a associação à diversão, seguindo-

se-lhe as referências à decadência (sobretudo na primeira associação) e aos maus caminhos 

(sobretudo no total de associações). 

Em comparação com o estudo anterior, conclui-se que a associação à dependência 

aumentou de forma relevante (sobretudo no total de respostas). Muito maior (na ordem dos 

50%) foi a descida na associação a maus caminhos, isto é, as consequências sociais do 

consumo de drogas (delinquência, marginalidade, etc., no fundo, consequências negativas 

do consumo para o próprio e para a sociedade). Também a visão dos consumidores de 

drogas como «más pessoas» diminuiu em relação ao estudo de 2008
14

.    

 

Gráfico 10 (PSR-RR/LX08/12): «Toxicodependentes»: 

(1ª associação) (%) (N=1103) (N=1187)
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Gráfico 11 (PSR-RR/LX08/12): «Toxicodependentes»: 

(total de associações) (%) (N=1103) (N=1187)
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Em relação aos toxicodependentes mantém-se a tendência evidenciada nas associações de 

palavras anteriores: a predominância da ideia de dependência e do vício. Em segundo 

lugar, destaca-se a decadência (isto é, mau aspeto, falta de higiene, por exemplo) e, logo 

depois, a doença. 

Em relação ao estudo anterior, constata-se que a associação à dependência e à decadência 

são hoje menos evidentes, enquanto a associação à doença aumentou de forma relevante. 

Mais uma vez, verifica-se um aumento da associação a coisas concretas, neste caso 

seringas (e temática da utilização de drogas por via injetável), que aumentou 

exponencialmente
15

. 

Comparando as respostas de associação aos dois termos (ver gráfico 12), é possível 

verificar claramente que, para os respondentes, falar de consumidores de droga não é bem 

o mesmo do que falar de toxicodependentes. Embora ambos os conceitos sejam 

predominantemente associados à dependência, há categorias que se aplicam mais a um do 

que outro: por exemplo, a diversão praticamente só é associada aos consumidores, 

enquanto a doença é muito mais associada aos toxicodependentes (tal como o consumo 

por via injetável e, de forma menos vincada, a decadência e o precisar de ajuda). 
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Gráfico 12 (PRS-RR/LX12): Comparação 

«consumidores» e «toxicodependentes»: (primeira associação)
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Sendo a cannabis hoje a droga ilícita globalmente mais emblemática
16

 e também a mais 

consumida pela população jovem (Balsa et al., 2008), nomeadamente pelos indivíduos que 

frequentam contextos de diversão noturna (Calado, 2009)
17

, justificava-se acrescentar ao 

inquérito algumas perguntas sobre esta substância em particular. Assim, duas novas 

perguntas abertas foram introduzidas no questionário aplicado em 2012: a saber, «as 

pessoas da sua idade consomem cannabis para quê?» (ver gráfico 13) e «indique três 

problemas que associe ao consumo excessivo de cannabis» (ver gráfico 14). Pretendeu-se 

tentar perceber tanto as razões como as consequências negativas atribuídas ao consumo de 

cannabis pelos respondentes (que, recorde-se, na sua maioria, são não-consumidores de 

drogas). 
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Gráfico 13 (PSR-RR/LX08/12): «Objectivo do consumo de cannabis»: 

 (%) (N=1207)
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Em relação à perceção das razões que levam os pares a consumir cannabis, constata-se 

não haver grande dispersão de respostas por parte da amostra, ao contrário das questões 

anteriores. De facto, as duas categorias com mais respostas na primeira associação («bem-

estar» e «pressão social») englobam mais de metade dos inquiridos (56,6%). 

De acordo com os respondentes, o principal objetivo do consumo de cannabis é, 

primordialmente, proporcionar bem-estar e boa-disposição e, em segundo lugar, como 

forma de lidar com a pressão social ou como facilitador em contextos de sociabilidade. 

Menos evidenciado, surge o propósito de ajudar a relaxar. Algumas noções bastante 

divulgadas pelo senso comum, nomeadamente a ideia de consumir drogas para esquecer 

problemas ou por curiosidade, parecem não encontrar muito eco na população em causa, 

para esta substância.  
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Gráfico 14 (PSR-RR/LX08/12): «Problemas do consumo de cannabis»: 

 (%) (N=1181)
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No que toca aos problemas que os respondentes consideram derivar do consumo excessivo 

de cannabis, destacam-se os problemas de saúde (tanto física como mental), evidenciando-

se em seguida a dependência. É de salientar, também, que aqueles que expressam uma 

opinião negativa da substância (apesar de não ter sido essa a pergunta) são bem mais do 

que aqueles que referem não haver problemas associados ao consumo excessivo de 

cannabis. 

Discriminando a categoria que engloba os problemas de saúde (ver gráfico 15), verifica-se 

que os termos mais citados são «saúde», «memória», «doença» e «mental». Para os 

respondentes, os problemas de saúde associados ao consumo de cannabis tendem a ser 

mais de natureza mental do que de ordem física. 
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Gráfico 15 (PSR-RR/LX12): «Saúde»: 

 (%) (N=485)
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Discussão  

Os dados apurados permitem leituras várias, suscitam questões pertinentes e, quando 

comparados com os resultados do estudo anterior, confirmam determinadas tendências e 

contrariam outras. 

Em primeiro lugar, constata-se que a amostra atual, em comparação com 2008, é composta 

por uma proporção menor de indivíduos que, à data da inquirição, tinham consumido 

drogas ilícitas, pelo menos uma vez na vida. No estudo anterior, através do cruzamento de 

dados, foi possível chegar à conclusão que a situação face ao consumo de drogas é 

precisamente uma das principais variáveis que mais influencia as perceções e 

representações sociais: isto é, aqueles que já consumiram substâncias ilícitas tendem a 

encarar a droga de forma menos negativa, desvalorizando a sua perigosidade e as 

consequências nefastas associadas ao consumo. Ao mesmo tempo, são também os mais 

bem informados acerca da lei e da evolução do fenómeno, e igualmente quem mais associa 
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a droga e os consumidores à diversão e a contextos recreativos. Tal deve ser tomado em 

consideração, quando se comparar os resultados dos dois estudos
18

. 

Os dados apontam indiscutivelmente para uma menor perceção da droga como problema 

social grave. Embora fosse já uma tendência existente em 2008, o presente estudo acentua-

a: apenas 3,5% dos respondentes pensou em droga no imediato a propósito do estímulo 

«maiores problemas da sociedade portuguesa». Ou seja, a droga parece hoje muito longe 

de ser considerada, pelo público jovem do Rock in Rio – Lisboa, o inimigo nº1 da 

sociedade portuguesa, como em tempos este fenómeno chegou a ser entendido, e também 

muito difundindo ao nível dos meios de comunicação (Dias, 2001). No entanto, se é 

verdade que, em relação à última inquirição, a droga é vista como um problema social de 

menor relevo, o facto é que não desapareceu das preocupações da população em estudo: 

no total, 8,4% dos respondentes referiram-na como problema social que desperta grande 

preocupação, mesmo num contexto de crise económica acentuada, onde a falta de dinheiro 

e o aumento dos preços dominam naturalmente as preocupações da amostra. 

A grande tendência que emerge do presente estudo é a associação à dependência e ao 

vício, o que se aplica à droga, aos consumidores e aos toxicodependentes. No entanto, em 

relação ao estudo anterior, a associação à dependência aumentou somente no que diz 

respeito aos consumidores de droga, dado que em relação à droga (no total) e aos 

toxicodependentes a associação é hoje menos relevante. Será, pois, interessante ver em 

que sentido evolui a associação à dependência, o que poderá ser confirmado quando o 

estudo for novamente replicado.    

Poderá questionar-se se esta associação predominante não será sobretudo de natureza 

abstrata, dado que, de um modo geral, a associação às consequências reais e os custos 

sociais da dependência diminui em relação ao estudo anterior. Fica, portanto, na dúvida se 

a dependência que agora é associada é a mesma toxicodependência que inquietava a 

sociedade noutras épocas. 

Em comparação com o estudo de 2008, atualmente os respondentes parecem associar a 

problemática da droga mais a coisas concretas (nomeadamente substâncias psicoativas, 

objetos e tipos de consumo), revelando menos posições morais (isto é, considerando a 

droga como algo intrinsecamente «mau», ou os consumidores como «más pessoas», por 

exemplo), ao mesmo tempo que perderam força as associações a consequências negativas, 

sobretudo de âmbito social (pobreza, miséria, sem-abrigo, etc.). 

A associação da droga a coisas positivas, nomeadamente à diversão e ao contexto festivo, 

não aumentou significativamente em relação aos resultados de 2008, embora, no total, se 

aplique quase a 20% dos respondentes. A associação ao crime mantém-se sem grande 
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expressão, o que confirma o afastamento a uma imagem simbólica dominante há décadas 

atrás (Agra, 1998), quando era ideia generalizada que a droga conduzia ao crime e os 

consumidores (toxicodependentes) eram essencialmente delinquentes (nomeadamente, 

indivíduos que praticava crimes para financiar o consumo de drogas). 

Entre todas as substâncias, a cannabis é a mais associada à palavra droga pelos 

respondentes, o que confirma um definitivo afastamento em relação ao heroínocentrismo, 

quadro concetual de pensar o fenómeno das drogas a partir da heroína (que é tomada como 

figura central), como em tempos foi hegemónico (Fernandes, 1998; Quintas, 2000). Hoje, 

pelo contrário, só 0,4% (5 em 1203) dos respondentes referiu a heroína
19

 na associação a 

«droga», que parece, assim, ser uma substância que já não diz muito à população jovem 

que frequenta o Rock in Rio – Lisboa. 

Apesar de se encontrarem menores diferenças entre as associações a consumidores e a 

toxicodependentes, em relação ao estudo anterior, pode dizer-se que, para a amostra de 

2012, falar de uma coisa e de outra também não é o mesmo. 

Para além de dependentes, os consumidores são também associados a práticas de diversão 

(festas) e contextos recreativos (discotecas e concertos de música, por exemplo), sendo 

hoje menos associados às consequências negativas do consumo. Indiscutivelmente, de 

acordo com a amostra, hoje em dia, os consumidores de droga não são vistos como 

delinquentes ou marginais. 

Em relação aos toxicodependentes, as únicas categorias que, no total, aumentam em 

relação ao estudo anterior, são a doença, o consumo por via injetável e o precisarem de 

ajuda. Mais uma vez, a associação às consequências sociais do consumo / abuso de drogas 

é hoje muito menos relevante. Ou seja, segundo a amostra, os toxicodependentes são 

sobretudo gente doente (neste caso, a doença é uma adição) e que precisa de ajuda, e não 

más pessoas, que cometem crimes e delitos. 

Uma leitura possível da aproximação entre consumidores de droga e toxicodependentes, 

enquanto conceitos, e da tónica dominante na diminuição da associação a consequências 

negativas, será o menor contato com os toxicodependentes
20

. Isto é, eventualmente, para 

esta população jovem, consumidores e toxicodependentes são pessoas com uma adição, 

embora os respondentes não pareçam saber bem ao certo no que isso se traduz, 

nomeadamente no plano social. Indiscutível é que, tanto consumidores como 

toxicodependentes, são encarados hoje pela população em estudo de forma 

consideravelmente diferente da visão considerada hegemónica em outras épocas 

(marcadas pela heroína). 
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Em relação à cannabis, destaca-se sobretudo a associação a problemas mentais e/ou 

cerebrais. Curiosamente, a dependência, que tanto é associada à droga em geral, aparece 

apenas em segundo lugar. 

 

Conclusão 

Analisando o léxico usado pelos respondentes ao longo do inquérito, constata-se a quase 

ausência de termos que dominavam o discurso noutras épocas (Valentim, 1997; Agra, 

1998; Fernandes, 1998; Dias, 2001), como, por exemplo, «flagelo social», «drogados», 

«junkies» ou «overdose». 

Tal confirma o que a análise das representações sociais revela: um afastamento em relação 

à heroína como substância psicoativa central a partir da qual se define o fenómeno das 

drogas e da toxicodependência, para o público jovem do Rock in Rio - Lisboa. Esse lugar 

parece hoje ser ocupado pela cannabis. 

Apesar de tudo, a droga permanece vista pelo prisma negativo e como algo que ainda 

preocupa as pessoas. No entanto, o fenómeno é hoje mais associado a custos individuais (a 

dependência e o vício), e menos a problemas sociais (custos para a própria sociedade 

como o crime, prostituição, doenças infeciosas, miséria, etc.). Tal parece advir de uma 

posição mais distanciada e menos assente em juízos de valor, num processo de 

normalização simbólica. Se o estudo anterior tinha já identificado estas tendências, a 

presente investigação acentua-as, sem margem para dúvidas. 

O estudo de 2012 confirma que o heroínocentrismo já não é dominante. Ou seja, pelo 

menos para os jovens inquiridos, não se pode falar de droga e seus consumidores como se 

conceptualizava a questão na década de 80 ou 90. As substâncias de referência não são as 

mesmas, e os problemas que advêm do seu consumo são forçosamente outros. Em vez de 

problemas sociais, parece haver a tendência para associar a questões mais genéricas 

ligadas à adição, quer enquanto estilo de vida, quer enquanto doença (sobretudo problemas 

ligados à saúde mental). 

Em jeito de conclusão, poderá dizer-se que as representações sociais da população jovem 

que frequenta o Rock in Rio – Lisboa refletem a evolução do fenómeno das drogas em 

Portugal e o que foi alcançado nesta área nos últimos dez anos (Hughes & Stevens, 2007; 

Greenwald, 2009): uma menor visibilidade pública de casos extremos de 

toxicodependência (junkies e arrumadores) e num enfoque para um paradigma que vê 

mais na toxicodependência uma doença e menos um desvio moral. A dependência que 

predomina nas associações de palavras parece ser essencialmente uma adição, e não tanto 

a toxicodependência. 
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No entanto, algumas questões merecem acompanhamento, e justificam um replicar do 

estudo em 2016, nomeadamente a associação da droga a dimensões positivas (festivas) por 

parte de uma quantidade considerável de respondentes e um certo desconhecimento do 

fenómeno, que pode facilitar comportamentos de risco, sobretudo nos indivíduos mais 

novos. 
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1 O Observatório Francês de Drogas e Toxicodependência (OFDT), por exemplo, realizou um estudo parecido 
três anos entre 1999 e 2008 (Costes et al., 2010). O que está presente no nosso Programa de Estudos sobre 
Perceções e Representações Sociais da Droga e da Toxicodependências é replicar o estudo a cada quatro anos. 
 
2  Remete-se para o Relatório Final uma análise mais elaborada, onde a totalidade dos dados é trabalhada com 
maior detalhe, incluindo cruzamentos de variáveis diversas, como seja sexo, grupo etário, situação face ao 
consumo de álcool e drogas, etc. 
  
3  Em relação ao questionário anterior, foram acrescentadas algumas questões, nomeadamente uma tabela de 
padrões de consumo de substâncias psicoativas. 
 
4
 Aos entrevistadores era pedido que aplicassem o questionário preferencialmente a indivíduos na faixa etária 

15-35 anos. 
 
5 Nem sempre os inquiridos referiram três palavras, sendo que frequentemente foi apenas referido um ou dois 
termos, e ocasionalmente o respondente não conseguiu dar qualquer resposta. 

 
6 Esta categoria inclui termos como «racismo», «civismo», «consumismo», etc. 

 
7 Esta categoria inclui termos como «políticos», «partidos», «primeiro-ministro», etc. 
 
8 Considerando apenas a primeira resposta de associação a «maiores problemas da sociedade portuguesa», o 

teste do Qui-quadrado (χ2= 115,653, g.l.= 8, p= 0,000) revelou serem significativas as diferenças, entre os dois 

anos em estudo. As categorias crime, droga e valores sociais destacam-se em 2008, e as categorias emprego, 

justiça, economia e pobreza destacam-se em 2012. 

 
9 Esta categoria inclui termos como «estupidez», «horrível», «nefasta», etc. 
 
10 Esta categoria inclui termos como «festa», «curtir», «discoteca», etc.  

http://www.aps.pt/vicongresso/pdfs/177.pdf
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11 Esta categoria inclui termos como «degradação», «destruição», «decadentes», etc. 
 
12 Em relação à associação a «droga», o teste do Qui-quadrado quadrado (χ2= 124,735, g.l.= 8, p= 0,000) 

evidenciou diferenças significativas entre os anos em causa: as categorias «má», «diversão» e «decadência» 
destacaram-se em 2008 e «dependência» e «substâncias» em 2012. 

 
13 Esta categoria inclui termos como «substância», «estupefacientes», etc.  
 
14 Em relação à associação a «consumidores de droga», o teste do Qui-quadrado quadrado (χ2= 26,648, g.l.= 6, 

p= 0,000) evidenciou diferenças significativas entre os anos em causa: as categorias «más pessoas», e «maus 
caminhos» destacaram-se em 2008 e «crime» e «precisam ajuda» em 2012. 

 
15 Em relação à associação a «toxicodependentes», o teste do Qui-quadrado não foi válido, impossibilitando 

assim qualquer conclusão acerca de diferenças significativas entre 2008 e 2012. 

 
16 A popularidade da cannabis pode ser aferida, por exemplo, pelas vezes que é assunto na comunicação social, 

pelos debates públicos que suscita, pelos movimentos que defendem a sua legalização, etc.  

 
17 Tal é verdade também para o Rock in Rio, como provou a observação etnográfica (IDT, 2007; Calado e 
Lavado, 2010) realizada neste festival e outras que tiveram lugar em França (Aquatias, 2001), por exemplo. 
 
18 Não será descabido pensar que se a amostra atual tivesse a mesma proporção de consumidores ao longo da 
vida do estudo anterior, a rondar os 50%, os resultados obtidos e as representações sociais identificadas seriam 
ligeiramente diferentes. No entanto, não há maneira de saber se esta menor proporção corresponde a uma 
tendência de menor consumo por parte da população em causa, se os jovens que consomem/consumiram 
drogas evitaram este ano o Rock in Rio – Lisboa, em detrimento de outros festivais de música, se decorre da 

alteração do modo como a pergunta foi colocada, ou outra qualquer explicação. 
 
19 Para se ter uma ideia, 56 respondentes referiram a cannabis, o que revela bem a diferença. 
 
20 Alguns entrevistadores deram conta da hesitação de muitos inquiridos na altura da associação de palavras à 
questão dos consumidores de drogas e, sobretudo, dos toxicodependentes, parecendo não ter um pensamento 
imediato fácil (o que não se passou em 2008). Outros inquiridos, respondendo à pergunta «tem visto 
toxicodependentes na rua a “arrumar” carros?», diziam «como é que sei que são toxicodependentes ou não!?». 
Ou seja, parece assistir-se, nesta população jovem, um claro distanciamento em relação à figura do 

toxicodependente enquanto junkie, para usar a expressão de Luis Fernandes (2002). 
 


