
 

1 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

 

Gênero e uso de drogas: fatores preponderantes ao universo 
feminino 

Liana de Menezes Bolzan (1), Isabel Barros Bellini (2) 

(1) Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. E-mail: 

lianabolzan@hotmail.com. 
  (2) Professora e pesquisadora da Faculdade e do Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. E-mail: 
maria.bellini@pucrs.br 

 
Resumo: O presente artigo apresenta alguns resultados referentes à pesquisa desenvolvida 
no Mestrado em Serviço Social, que possui como temática o uso de drogas realizado por 
mulheres. Dessa forma, aponta-se que o consumo de drogas realizado por mulheres é 
atravessado por questões de gênero vinculadas ao papel da mulher na sociedade. Com 
isso, a utilização da categoria gênero objetiva chamar a atenção para as implicações 
referentes ao consumo feminino de drogas e aos estigmas aos quais essas mulheres são 
associadas. 
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Abstract: This article presents some results of the research conducted in the Master of 
Social Service, which has as its theme the use of drugs carried out by women. It is pointed 
that the drug use carried out by women is crossed by gender issues related to the role of 
women in society. Thus, the use of objective gender category draw attention to the 
implications for the female drug use and the stigma to which these women are associated. 

Key-words: Women; Gender; Drugs. 

1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de drogas é algo que sempre esteve presente na história da humanidade, de 

diferentes formas, em diversos contextos e com variados objetivos. Esse uso possuía 

inúmeras conotações e simbologias com finalidades místicas, ritualísticas, obtenção de 

prazer, socialização, entre outras formas. E assim, adquiriu valores distintos em diferentes 

contextos históricos e culturais.  

Conforme afirma Carneiro, as drogas são necessidades humanas utilizadas por 

quase todas as culturas a partir de necessidades médicas, religiosas e gregárias, onde se 

tornam “parte indispensável dos ritos da sociabilidade, da cura, da devoção, do consolo e do 

prazer. Por isso as drogas foram divinizadas em inúmeras sociedades” (CARNEIRO,2002, 

p.3). 
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Desse modo, o uso de drogas realizado por mulheres não se constitui como um 

fenômeno da atualidade, já que o consumo de substâncias psicoativas está atrelado à 

história da humanidade. No entanto, o consumo feminino é pouco mencionado em relatos 

históricos sobre o tema, tornando-se algo obscurecido e transparecendo que esse uso fosse 

restrito apenas à figura masculina. 

Nessa perspectiva, o presente artigo propõe-se a elucidar questões pertinentes ao 

uso de drogas realizado por mulheres e as transversalidades de gênero que perpassam 

esse uso. Assim, pretende-se problematizar as especificidades e particulares do universo 

feminino atravessado pelas questões de gênero e o uso de drogas.  

Este artigo apresenta alguns dados e resultados referentes a pesquisa desenvolvida 

no Mestrado em Serviço Social, que teve como tema o uso de drogas realizado por 

mulheres. Essa pesquisa indagou sobre como as políticas de saúde e saúde mental 

abordam as transversalidades de gênero das mulheres usuárias de substâncias psicoativas, 

objetivando analisar como as políticas de saúde e de saúde mental abordam as 

transversalidades de gênero referentes às mulheres usuárias de substâncias psicoativas, a 

fim de contribuir com subsídios para o fortalecimento, potencialização e criação de novos 

dispositivos de atendimento para este segmento. 

2. A PESQUISA 

 

O estudo caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa, com a finalidade de 

aprofundar o conhecimento sobre o tema a ser explorado, conhecer a realidade a partir da 

visão dos sujeitos da pesquisa a fim de compreender a experiência humana como é 

vivenciada, coletando e analisando os aspectos subjetivos que não podem ser mensurados. 

Essa abordagem metodológica “permite desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos 

referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e 

criação de novos conceitos e categorias durante a investigação” (MINAYO, 2010, p. 57). 

Este estudo teve como referencial epistemológico o método dialético crítico, que 

possibilita interpretar a realidade, e ao mesmo tempo, a partir desta interpretação, busca a 

sua transformação. Segundo menciona Prates: 

 
Este método nos auxilia com instrumentos que possibilitam não só realizar a 
leitura crítica da realidade social, mas, e isto é fundamental, com subsídios 
para propor e intervir no real. Este método, associado a um conjunto teórico 
de fôlego, que se inspira no próprio movimento da realidade, histórico, 
contraditório, multicausal, aporta, além de categorias explicativas da 
realidade, elementos que nos permitem explicar a profissão como processo 
de trabalho, com seus condicionados e protagonistas (2005, p. 133). 
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Nesse sentido, esse método contribui para uma apreensão e reflexão da realidade 

de forma crítica, como também subsidia a intervenção profissional visando a sua 

transformação de maneira propositiva.  Que conforme Triviños (1987, p.51), o método, 

“realiza a tentativa de buscar explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos 

da natureza, da sociedade e do pensamento”. O método dialético crítico possui como 

categorias centrais a totalidade, historicidade e a contradição. 

A coleta de dados foi realizada nos serviços de saúde que constituem a rede de 

atenção para usuários de alcool e outras drogas, no município de Porto Alegre. Dessa 

forma, a amostra foi composta por representatividade de cada um dos serviços 

representados por níveis de atenção, constituindo-se de um serviço vinculado à atenção 

básica, um serviço especializado em saúde mental e um serviço da alta complexidade.  

Os sujeitos participantes da pesquisa foram os trabalhadores(as) e as usuárias dos 

respectivos serviços de saúde. Para a coleta de dados com os trabalhadores(as)  utilizou-se 

a técnica de grupo focal com as equipes de cada serviço. De acordo com Minayo 

(2010),essa técnica se constitui em um tipo de entrevista ou conversa em pequenos grupos 

homogêneos, sendo necessário planejamento prévio a fim de obter informações, 

aprofundando a interação entre os participantes, seja para gerar consenso ou para explicitar 

divergências. 

Também foi realizada a coleta de dados através da técnica de entrevista com uma 

usuária de cada um dos respectivos serviços. Essa entrevista foi combinada com a equipe 

que indicou o nome, respeitando as condições de saúde e o desejo das usuárias pela 

participação na pesquisa. A técnica da entrevista se configura como “um encontro entre 

duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional” (MARCONI;LAKATOS, 2003, 

p. 84). 

Essas entrevistas foram do tipo semiestruturada, as quais se constituem como uma 

“série de perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas podendo o 

entrevistador acrescentar perguntas de esclarecimento” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 189). 

Assim, foi utilizado nessa técnica um roteiro pré-estabelecido, com perguntas abertas e 

fechadas. 

A análise dos dados foi realizada amparada na análise de conteúdo de Bardin 

(1977), e se realizou uma leitura flutuante dos materiais coletados ao longo da pesquisa 

e da construção do quadro de operacionalização das categorias de análise. Conforme 

essa autora, a análise de conteúdo é composta por três fases: se inicia com a pré-

análise, que corresponde à fase da organização dos materiais; posteriormente, inicia-se 
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a exploração dos materiais, realizando o estudo aprofundado a partir do referencial 

teórico; e, por último, o tratamento dos resultados, através de sua análise (BARDIN, 

1977). 

3. A TRANSVERSALIDADE DE GÊNERO NO USO DE DROGAS REALIZADO POR 
MULHERES 

 

Considerando que a saúde das mulheres, muitas vezes é determinada por questões 

de gênero, como também pela interseção com outros marcadores sociais da diferença como 

classe social, raça, etnia e ciclo vital, que refletem no seu modo de viver e no seu processo 

de saúde/doença. Conforme Piscitelli,  

 

A categoria “interseccionalidades” [...] alude à multiplicidade de diferenciações que, 
articulando-se a gênero, permeiam o social. [...] Segundo Crenshaw, as 
interseccionalidades são formas de capturar as consequências da interação entre 
duas ou mais formas de subordinação: sexismo, racismo, patriarcado. Essa noção 
de interação entre formas de subordinação possibilitaria superar a noção de 
superposição de opressões (2013, p. 199-202). 

 

Nesse sentido, é necessário analisar a interseção mulheres e drogas numa 

dimensão de integralidade, conhecendo e reconhecendo suas implicações sociais, 

históricas, econômicas, culturais e políticas, assim como as questões de gênero que 

transversalizam a vivência dessas mulheres e que repercutem no consumo de drogas.  

O termo gênero é um elemento constitutivo das relações sociais e históricas 

fundadas sobre diferenças apreendidas entre ambos os sexos, mas que não são 

consequências diretas nem da biologia, nem da fisiologia, mas que explicam as persistentes 

desigualdades entre mulheres e homens (SCOTT, 1995).  

A partir dessa compreensão, o termo gênero torna-se um conceito que visa a 

superação da abordagem biológica atribuída a homens e mulheres, utilizada para distinguir 

e separar o sexo. A finalidade do uso deste termo é de enfatizar esta origem social 

recusando a ideia de “uma determinação natural dos comportamentos de homens e de 

mulheres” (GROSSI, 1998, p. 4). 

 O termo gênero é compreendido para além do binômio homem versus mulher, 

superando também a abordagem biológica entre os sexos, constituindo-se num caráter mais 

abrangente, em que considera as relações sociais existentes entre ambos. Desse modo, 

torna-se imprescindível superar a dicotomia entre masculino e feminino, compreendendo 

que ambos estão intrinsecamente relacionados entre si, pois se constituem um através do 

outro.  



 

5 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Para analisar a articulação entre gênero e o uso de drogas torna-se imprescindível 

compreender as complexidades que transversalizam o universo feminino e o uso de drogas, 

olhar para essa especificidade de gênero possibilita reconhecer suas particularidades e as 

relações de poder constituídas ao longo da história, como também as relações que as 

mulheres estabelecem com as drogas, seus padrões de consumo, tipo de substâncias e 

suas motivações para o uso.  Com isso,  

 

as condutas praticadas por mulheres que consomem álcool e outras drogas estão 
norteadas por construções sócio-culturais que estruturam as relações sociais e 
determinam papéis e comportamentos para homens e mulheres em distintas 
sociedades, constituindo, assim, situações de vulnerabilidade para grupos e pessoas 
inseridas num mesmo contexto sócio, econômico e cultural (OLIVEIRA; PAIVA, 
2007, p. 626). 

 

 Dessa forma, o uso de drogas realizado por mulheres assume características 

distintas com relação aos homens, atreladas a diversas questões relacionadas ao papel da 

mulher na sociedade e a reprodução desse papel realizado pelas mulheres.  

Para compreender as implicações de gênero no uso de drogas realizado por 

mulheres é imprescindível dar voz aos sujeitos pesquisados, isto é, os(as) trabalhadores(as) 

e as usuárias dos serviços de saúde que compõem a rede de atenção para o uso de álcool 

e outras drogas. A partir da análise dos dados coletados foi possível conhecer a percepção 

das equipes de saúde com relação ao consumo de drogas realizado por mulheres, o que 

fica evidenciado a seguir: 

 

Até hoje a gente tem aquela coisa de que, se uma mulher estiver sentada num bar, 
sozinha, quantas coisas se pensam, diferente do homem. E acho que para a mulher, 
ela também tem essa visão social de ser usuária de substâncias, eu acho que pesa 
muito em função de toda essa cultura que a gente traz em relação à mulher 
(Trabalhara1). 
 
Como a mulher lida com o sofrimento, com relação ao uso de substâncias. Tem uma 
diferença. O homem, por que o pessoal diz "ah, vai afogar as mágoas hoje lá no bar 
da esquina". A mulher é uma coisa mais velada (Trabalhador 2). 
 
É total uma questão histórica. Sempre foi comum um homem sair com os amigos 
para um bar e beber, e para a mulher não. A mulher, ela vai ter que cuidar do filho e 
mesmo que as coisas tenham mudado, ainda a mulher vai ter que trabalhar, estudar, 
cuidar do filho, trocar fralda, dar de mamar, arrumar a casa (Trabalhador 3). 

 

A partir do que foi explicitado pelos(as) trabalhadores(as) é possível perceber as 

diferentes concepções sociais com relação ao uso de drogas entre ambos os sexos.  

Apontando que o consumo masculino é mais naturalizado, permitindo maior exposição 

social em locais públicos, enquanto que para a mulher esse uso é mais camuflado, muitas 

vezes realizado às escondidas.  
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As falas expressam a construção histórica e social que moldou a concepção dos 

papéis de mulheres e homens e que legitimam ações e atitudes para ambos, que 

consequentemente se propagam em desigualdades de gênero. Apesar da ampliação da 

autonomia das mulheres e sua inserção em diferentes espaços, ainda há grande 

prevalência dessas desigualdades, assim como a permanência de tradicionais atitudes 

consideradas femininas como os cuidados relativos à família e ao lar.  

Com isso, a mulher incorpora mais atividades no seu cotidiano, pois continua 

desenvolvendo as atividades do lar, os cuidados maternos, o papel de esposa, e ainda 

acrescenta a tudo isso o mundo do trabalho, assumindo dupla e/ou tripla jornada de 

trabalho, ocasionando uma sobrecarga de atividades que elas têm que realizar.  

Assim, o consumo de drogas em mulheres está em descompasso com os seus 

papéis sociais e essas concepções colaboraram para o ocultamento das mulheres, que 

procuram se esconder para fugir de julgamentos sociais permeados de preconceitos e 

estigma. Em consequência disso, preocupam-se mais em se esconder do que com as ações 

de prevenção (CRUZ, 2012). Essas atitudes refletem questões que também foram 

explicitadas pelas próprias mulheres participantes da pesquisa.  

 

É difícil da mulher aceitar porque para o homem é normal, a sociedade aceita com 
mais naturalidade um homem alcoolista do que uma mulher. Mulheres os 
comentários vêm, e são bem mais picantes, bem mais frequentes, são bem mais 
maldosos (Usuária 1). 

 

A narrativa demonstrada o estigma social ao qual as mulheres que fazem uso de 

drogas estão impostas, principalmente quando esse consumo ocorre em locais públicos, 

pois há uma crença social de que o uso de drogas é uma prática masculina, invisibilizando o 

uso feminino. No entanto, historicamente as mulheres sempre foram mais criticadas do que 

os homens por usarem álcool e outras drogas, acusadas de se tornarem agressivas e 

sexualmente promíscuas sob o efeito de substâncias (BRASILIANO, 2003).  

Conforme Borges e Barbosa (2008), as mulheres, historicamente são expostas como 

simbologia de pureza e ingenuidade, incompatíveis com o uso de bebida alcoólica e de 

cigarro, sendo estes hábitos restritos aos homens. Contudo, a aproximação dos papéis 

sociais entre os sexos, o consumo de drogas passa a incorporar-se cada vez mais ao 

universo feminino.  

 

A sociedade acha que a mulher tem que ser aquela bonequinha, cheirosa, 
perfumada, limpinha que não pode nada. Eu acho que o sofrimento maior é da 
mulher quando ela se torna dependente de alguma coisa. O sofrimento é maior 
porque a cobrança é maior (Usuária 2).  
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A fala da usuária demonstra a concepção de um perfil de mulher idealizado, 

vinculado a características higienistas através da limpeza e do cheirar bem, que não 

permitem desvio desse padrão e, quando há tal desvio como no caso de fazer o uso abusivo 

de drogas, as mulheres são julgadas, subestimadas e discriminadas. Esse consumo não 

corresponde aos determinismos sociais femininos, e o uso de drogas é visto como algo 

masculinizado. 

Esses papéis sociais são compreendidos como “padrões ou regras arbitrárias que 

uma sociedade estabelece para seus membros e que definem seus comportamentos, suas 

roupas, seus modos de se relacionar ou de se portar” (LOURO, 1997, p. 24). Assim, 

mulheres e homens se constituem de atribuições consideradas adequadas para os seus 

papéis para responder às expectativas sociais.  

Desse modo, o consumo de drogas realizado por mulheres não corresponde a este 

estereótipo feminino construído socialmente. Com isso, as mulheres que fazem uso de 

drogas estão duplamente contrariando as normas sociais. Essas concepções contribuem 

para o ocultamento do consumo de drogas por mulheres e, consequentemente, para 

vulnerabilidade dessas aos vários agravos sociais e de saúde (PAIVA, et al, 2007). 

 Consequentemente, essas mulheres sofrem de um duplo estigma, pela questão de 

gênero e o do uso de drogas. O primeiro se expressa através dos papéis sociais atribuídos 

às mulheres, como o “bom desempenho” em sua função materna e conjugal; o segundo se 

refere aos estereótipos e julgamentos morais aos quais são impostas por consumirem 

drogas. Portanto, o uso de drogas realizado por mulheres se torna incompatível com 

desempenho dos seus papéis sociais e historicamente construídos. 

As mulheres que fazem uso de drogas são desacreditadas em sua capacidade de 

exercer as funções maternas e consideradas incapazes de criar uma criança, resultando em 

diversos estigmas e preconceitos a elas vinculados. Assim, o estigma é uma construção 

social que impõe uma marca, atribuindo ao seu portador um status desvalorizado em 

relação aos outros membros da sociedade. Incide na medida em que os indivíduos são 

identificados com base em alguma característica indesejável que possuem e, a partir disso, 

são discriminados e desvalorizados pela sociedade (RONZANI, et al, 2014). 

A partir da análise das falas das mulheres entrevistadas e dos(as) trabalhadores(as) 

se verificou que as questões de gênero transversalizam a vida dessas usuárias e são 

atravessados por estigmas sociais com relação ao uso de drogas realizados por elas, 

através da concepção social de que o uso de drogas é um ato que condiz ao universo 

masculino, o que coloca essas mulheres num lugar de descumprimento das normas sociais 

que secularmente lhes são atribuídas, como o cuidado com os filhos e a família. Como 
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consequência disso, elas são taxadas de incapazes de cumprir com esses papéis, se 

constituindo um duplo estigma, vinculado ao enfoque de gênero e ao uso de drogas. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do exposto, procurou-se chamar a atenção para as particularidades 

referentes ao uso de drogas realizadas por mulheres, que possuem peculiaridades 

diferenciadas com relação aos homens. Diante dessa realidade, torna-se pertinente analisar 

o universo feminino a partir das desigualdades de gênero, os papeis sociais atribuídos as 

mulheres na sociedade e de que modo essas questões repercutem em suas vidas. 

Frente a essas indagações pode-se perceber que o consumo de drogas feita por 

mulheres é atravessado por questões referentes aos marcadores sociais da diferença, 

principalmente a perspectiva de gênero. Essa relação é bastante complexa, pois envolve 

questões de caráter subjetivos e sociais, as quais são permeadas por normas, valores, 

crenças e condutas, que destinam a essas mulheres uma cultura estigmatizada por uma 

conduta considerada social e moralmente desviante. 

Dessa forma, evidencia-se a importância de se realizar discussões, 

problematizações e estudos focados nessa temática, para que a concepção vinculada ao 

uso de drogas nas mulheres supere a lógica repressiva, moralizadora, segregadora e 

estigmatizante ao qual estão histórica e culturalmente atreladas.    

Diante da complexidade que envolve esse tema e para dar conta de uma análise 

profunda acerca dessa pauta é preciso uma visão histórico-crítica, que consiga visualizar as 

contradições postas na sociedade e com isso, perceber que as atribuições referentes ao uso 

de drogas, nem sempre esteve ligado à concepção proibicionista e estigmatizando que 

muitas vezes se constitui na atualidade. 
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