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Representação Social… 

 

 

Forma como os indivíduos, os grupos, os sujeitos sociais, 

constroem seu conhecimento a partir da sua contexto 

social, cultural etc., por um lado, e por outro, como a 

sociedade se dá a conhecer e constrói esse conhecimento 

com os indivíduos.  

 

Forma como interagem sujeitos e sociedade para construir 

a realidade, e como terminam por a construir. 

O “Crime” e a Sociedade… 
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As Drogas… 

 

• Aceitação Social do Álcool e 

do Tabaco 

• Síndrome do Romantismo 

 

• Código da Publicidade [art.17º; f)] 

“Não associe o consumo dessas bebidas ao 

exercício físico ou à condução de 

veículos;” 
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As Funções Sociais do “Crime” 

As noções de crime de gravidade que existam numa comunidade 

preenche duas grandes funções: 

- A segurança interna 

- O justo equilíbrio das relações interpessoais 

O conceito de crime serve, desta forma, para censurar as ofensas 

intencionais à segurança e à justiça nas relações sociais. 

A gravidade dos delitos condiciona a prioridade da intervenção contra 

as ameaças. Ou seja, funciona como programa de controlo social. 
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Os Controlos Sociais Informais 

Esta actividade “reguladora” não necessita do Direito, nem do estado, 
para funcionar, emergindo espontaneamente da interacção 
desenvolvida no seio dos grupos, sendo que os seus membros impões, 
reciprocamente, essa conformidade necessária à vida em comum. 

Os controlos sociais informais são, assim, as intervenções e as sanções 
pelas quais os membros dum grupo encorajam-se mutuamente a 
conformarem-se com as regras do “jogo social”. 

Quanto maior for a integração de um grupo, maior será a eficácia das 
pressões e das sanções, visto que aí existe a necessária continuidade, 
intimidade e intensidade das relações. 

Esta regulação, contudo, apenas funcionará se estiverem presentes 
três condições: a integração no grupo; uma reprovação determinada ; a 
reintegração do transgressor. 
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Os Controlos Sociais Informais 

A Integração No Grupo 

 

As pressões normativas e as sanções só são eficazes se os membros 

que constituem o grupo estiverem unidos por relações interpessoais de 

qualidade. 

O enraizamento de um indivíduo num contexto comunitário confere-lhe 

uma forte motivação para ter em conta as expectativas do meio, o que 

se traduz no cumprimento das normativas desse mesmo meio. Também 

assim se explica a relação existente entre a criminalidade e a 

marginalidade. 
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Os Controlos Sociais Informais 

Uma Reprovação Determinada 
 

Num grupo em que esta regulação funcione em pleno, qualquer falta 

(quando conhecida) encontra uma resistência proporcional à sua 

gravidade. 

Esta resistência (recriminação, reprovação, sanção) serve para exprimir 

a manutenção da norma. Se assim não acontecesse, essa norma 

deixaria de ter valor. 

A neutralidade não é suficiente para valorar a norma. No “meio 

delinquente” não existe (normalmente) uma aceitação do 

comportamento delinquente, mas sim uma atitude de não reacção a 

esse mesmo comportamento. 
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Os Controlos Sociais Informais 

A Reintegração Do Transgressor 

 

É necessário algum cuidado na reintegração do transgressor. Se a 

sanção for demasiado dura, corre-se o risco de assimilar o transgressor 

à falta que cometeu e, assim, etiqueta-lo e/ou estigmatiza-lo. 

Para que a reintegração ocorra eficazmente, deve estar assegurado a 

preservação dos laços que vinculam o desviante ao grupo. 
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Representação  Social  da  Relação   

 

«Droga-Crime» 
 
 

UM CASO CONCRETO:  

AS SALAS DE CONSUMO VIGIADO 

Representação Social da Relação «Droga-Crime»                                                                                   [VSNEPFT - Porto, 25/11/2010] 12 

As Salas de Consumo Vigiado 

•70’s: Surge a primeira SCV na Holanda; 

•80’s: Criação de SCV na Suíça; 

•90’s: É criada a primeira SCV na Alemanha, e assiste-se à 

proliferação de SCV na Holanda (devido ao aumento do núero 

de consumidores de drogas por via intravenosa nos espaços 

públicos); 

•2000’s: As SCV são implementadas em diversos países 

(Canadá, Austrália, Espanha, Noruega…); 

 

•Portugal: Surge o suporte legal para a sua criação em 2001 

(DL 193/2001 de 21/06), mas não existe até ao momento, 

nenhuma SCV, sequer, em construção. 
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As Salas de Consumo Vigiado 

 

 

• Impacto na Consumo Público de Drogas 

• Impacto nos Auto-Cuidados de Saúde 

• Impacto na Partilha de Seringas 

• Overdoses e Mortes Relacionadas 

• As SCV como Pontes para Outros Serviços 

• Aumento da Criminalidade 
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As Salas de Consumo Vigiado 

Impacto na Consumo Público de Drogas 
… induz uma diminuição nas situações de consumo público de drogas 

e consequente diminuição do incómodo que estas situações 

representam para as populações onde essas situações se verificam. 

 
Impacto nos Auto-Cuidados de Saúde 
… maior consciencialização para os riscos dos comportamentos de 

consumo; 

… alterações nos seus comportamentos higiénicos. 

 

Impacto na Partilha de Seringas 
… diminuição da utilização partilhada de seringas. 
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As Salas de Consumo Vigiado 

Overdoses e Mortes Relacionadas 

… diminuição do número de overdoses e um auxilio rápido e 

eficaz de forma a impedir situações de morte. 

 

As SCV como Pontes para Outros Serviços 
… influência nos encaminhamentos para outros serviços de saúde, 

nomeadamente para programas de tratamento livres de drogas, 

embora dependa da capacidade dos sistemas locais satisfazerem as 

necessidades dos clientes. 

 
Crime 
… não se verifica uma concentração de toxicodependentes nestes 

locais e consequente aumento do crime directamente ou 

indirectamente associado à toxicodependência. 

A Terminar… 
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“A prevenção começa com os pais e as famílias, e requer o 
apoio das escolas e das comunidades. A ferramenta mais 
importante que temos contra o uso de drogas não é um 
bastão ou uma arma, é a mesa da cozinha.  

Os pais podem prevenir o uso de drogas, sentando-se com 
os seus filhos e conversando – de forma honesta e aberta – 
sobre os perigos das drogas para as vidas e os sonhos dos 
jovens.” 

 
(Barry McCaffrey, 1996, par. 103) 

(Office of National Drug Control Policy) 
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