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“Os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo 

incessantemente até o cimo de uma montanha, de onde a pedra 

caía de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado, com as 

suas razões, que não existe punição mais terrível do que o 

trabalho inútil e sem esperança. (...) Ao final desse esforço 

imenso medido pelo espaço sem céu e pelo tempo 

sem profundidade, o objetivo é atingido. Sísifo, então, vê a pedra 

desabar em alguns instantes para esse mundo inferior de onde 

será preciso reerguê-la até os cimos. E desce de novo para a 

planície. (...) Anteriormente tratava-se de saber se a vida devia 

ter um sentido para ser vivida. Agora parece, pelo contrário, que 

será tanto melhor vivida quanto menos sentido tiver”. 

 

Albert Camus 

 



 

RESUMO 

 

O objetivo desse estudo foi compreender contextos de uso do crack, a partir da análise 

das práticas e representações sociais relacionadas, buscando o modo como se constroem 

nas redes interacionais de seus usuários. Para tanto, foram realizadas entrevistas entre 14 

usuários de diferentes contextos e padrões de consumo. O consumo de crack é atualmente 

um tema de ampla repercussão pública, tratado como um problema social grave que 

necessita de intervenções urgentes. A ênfase dada ao problema é remetida a um 

determinismo farmacológico, responsável pela produção de efeitos individuais e sociais 

diversos, tais como a dependência e o envolvimento com a criminalidade, existindo 

poucas discussões acerca dos aspectos sociais e culturais envolvidos no fenômeno do 

consumo. As concepções predominantes sobre o assunto situam que o usuário da 

substância tende a perder o controle do consumo, voltando-se à compulsão de usá-la, 

desvinculando-se de suas atividades cotidianas, com prejuízos profissionais e pessoais, 

além de perda do contato com seus grupos sociais de pertença. Esses efeitos têm sido 

atribuídos à fissura que a droga pode provocar no usuário, considerada um fator crítico 

para o desenvolvimento do uso compulsivo e da dependência. Os dados foram analisados 

através de análise temática de conteúdo e sugerem que as representações encontradas 

nesses contextos situavam o crack como droga da destruição, responsável pelo fracasso 

de planos de vida, desconstrução familiar, carreira profissional, etc. Esse aspecto 

destruidor apareceu também no modo de consumir a droga, que implicava em episódios 

de ingestão intensa, com deterioração orgânica e prejuízos para a saúde. As práticas de 

cuidado no consumo se tornavam despercebidas, apesar de presentes, somente sendo 

focalizado o caráter nocivo da experiência. Diante dessa concepção, a dependência foi 

apresentada como um reforçador desse modo de lidar com a droga. Ao afirmar que se 

encontrava doente, dependente do crack, o usuário demonstrava não ter mais 

preocupações em mediar o consumo, tornando-se “escravo” da droga. Contudo, a 

experiência do consumo era sempre mediada por algum tipo de controle, mesmo quando 

o usuário considerava que a droga havia tomado conta de seu ser. Assim sendo, perante 

essa compreensão da dependência, os usuários consideravam que o envolvimento com a 

criminalidade era uma consequência do consumo do crack. Nesse âmbito, apesar dos 

usuários não se limitarem a realizar escolhas diante dessa ética do crime, as 

representações hegemônicas partilhadas em seus contextos de uso remetem essas 



 

características como verdades sobre o crack. Dessa forma, mesmo vivenciando outras 

experiências com a droga, acreditam que seu uso remete ao âmbito do prazer destrutivo, 

da impossibilidade de ação voluntária, na encarnação de uma figura de repulsa. As normas 

sociais vigentes na informalidade desses campos convocam os usuários a se tornarem 

dependentes, criminosos, incapazes de construir planos de vida. Nesse âmbito, os padrões 

de controle devem ser evidenciados, pois foram unânimes entre os usuários. A tendência 

a se destacar os padrões de consumo, demarcando limites de uso, que situam usuários 

como controlados ou compulsivos, termina por não atentar para a existência de controles 

sociais mediadores da relação com o crack. 

 

Palavras-chave: Crack; Drogas; Contexto; Representações Sociais. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this study was to understand the context of crack’s use, from the analysis of practices 

and social representations related, seeking how they’re constructed in the interactional networks 

of its users. We conducted interviews among 14 users of different contexts and consumption 

patterns. The use of crack cocaine is currently a topic of broad public impact, treated as a serious 

social problem that needs urgent interventions. The emphasis given to the problem is referred 

into a pharmacological determinism, responsible for production of various individual and social 

effects such as dependence and involvement with crime. There are few existing discussions 

about the social and cultural aspects involved in the phenomenon of consumption. Predominant 

conceptions on the subject consider that the user of the substance tends to lose control of 

consumption and stars to use it compulsively, disassociating themselves from their everyday 

activities with professional and personal losses. These effects have been attributed to the 

craving that crack can cause in the users, considered a critical factor for the development of 

compulsive use and dependence. Data were analyzed using Theme/category-based Content 

Analyses and suggest that the representations shared in these contexts presents crack as the drug 

of destruction, responsible for the failure of the life plans, family deconstruction, career, etc. 

This destructive aspect also appeared in the mode of taking the drug, which implied episodes 

of intense intake with organic deterioration and damage to health. Care practices in 

consumption became unnoticed, although present, only being focused harmful character of 

experience. Hereby, the dependence was presented as a reinforcer of this mode of dealing with 

drugs. When he considers that is sick, on crack's dependence, the user showed no more concerns 

to mediate consumption, becoming a "slave" of the drug. However, the experience of 

consumption was always mediated by some kind of control, even when the user considers that 

the drug had taken account of his being. Therefore, with this understanding of dependence, 

users considered that the involvement in crime was a result of the consumption of crack. Despite 

the users not just make choices on this ethics of crime, the hegemonic representations shared in 

their contexts of use refer these characteristics as the truths about the crack. Thus, even living 

other experiences with the drug, they believe that the use of crack leads to the destructive 

pleasure, the impossibility of voluntary action, in the incarnation of a figure of repulse. Social 

standards in these fields summon informality users to become addicted, criminals, unable to 

build life plans. In this context, the control standards must be disclosed, as were unanimous 

among users. The tendency to emphasize consumption patterns, marking usage limits, 



 

designating users as controlled or compulsive implies not pay attention to the existence of social 

controls mediators in the relationship with the crack. 

 

Keywords: Crack; Drugs; Context; Social Representations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa procurou analisar o consumo de crack sob uma perspectiva psicossocial, 

abordando o fenômeno em sua função social. Compreende-se o crack, assim, em seu uso 

social, em sua inserção no cotidiano das pessoas e no modo como se relaciona enquanto 

instrumento de interação. Por isso, trata-se de um estudo que enfatiza os indivíduos que 

consomem o crack em suas relações corriqueiras, nas atividades de conformação do cotidiano. 

Não se direciona, portanto, ao estudo das patologias e problemas decorrentes dessa prática, 

mas das experiências de vivenciá-las. 

 A preocupação com essa temática advém de experiências de convívio com pessoas 

com modalidades de consumo diferenciadas daquelas que a mídia e as produções científicas 

tendem a demonstrar. Situado em um contexto de uso, em uma rede interacional em que o 

consumo de crack se tornou parte do cotidiano de diversas pessoas, notava a existência de 

uma diversidade no uso da droga, as quais não se limitavam a um uso destrutivo, compulsivo. 

 Nesse sentido, essa vivência incitou o início de uma pesquisa, em 2007, quando dei 

início às investigações sobre a questão. Contudo, diante de dificuldades de entendimento 

sobre os objetivos do estudo, houve impossibilidade de execução, pois o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da instituição onde estava inserido não autorizou o início das atividades. 

Conhecer o cotidiano de usuários de crack em contextos de uso foi considerado atividade 

criminosa, da qual deveria ter o compromisso de denunciar às autoridades, segundo a 

avaliação do CEP, naquela ocasião. Por isso, a pesquisa tomou outro rumo. As investigações 

se orientaram nas publicações midiáticas sobre o assunto. Contudo, esse parecer negativo 

também demonstrou os estigmas que se manifestavam em torno do tema. 

 Diante disso, dei início ao estudo desse fenômeno na mídia. Investigamos, na época, 

aproximadamente 300 matérias de jornais, veiculadas por um período de 1 ano e 4 meses. 

Esse trabalho demonstrou que as notícias veiculavam o uso do crack no âmbito de danos 

individuais ou sociais, ressaltando aspectos do tráfico e sua repressão, assim como da 

violência decorrente desse processo. O usuário se tornava invalidado pela droga, sendo a 

internação a única forma de tratamento abordada em casos de envolvimento com o crack. Os 

dados dessa pesquisa foram publicados, em 2012, no artigo “Representações sociais do crack 

na imprensa pernambucana”. 

 Esses dados apenas incitaram à continuidade de pesquisas voltadas a esse objeto 

social. Diante desse percurso de investigação, em 2011, participei da investigação intitulada 
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“Perfil dos usuários de crack nas 26 capitais, Distrito Federal, 9 regiões metropolitanas e 

estrato Brasil”, desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em parceria com a 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). O estudo de abrangência nacional 

buscava estimar o número de usuários no país, descrever seu perfil sociodemográfico, seus 

padrões de consumo, comportamentos de risco e demanda por cuidados de saúde, entre 

outros. Essa experiência possibilitou uma aproximação com usuários de localidades distintas 

e, novamente, deparei-me com diferentes formas de consumo da droga, que demonstravam 

que o crack era objeto de significações e utilidades sociais diversas. 

 Além disso, comecei a atuar como psicólogo de uma instituição destinada aos usuários 

de crack, no âmbito da Assistência Social. Nesse lócus de cuidado, o contato quase diário com 

os usuários, a aproximação de suas histórias de vida e do papel que o crack desempenhava em 

suas vidas somente reforçaram as inquietudes oriundas de meus primeiros envolvimentos com 

pessoas que faziam uso dessa droga. A atenção se voltou para o crack enquanto meio de 

simbolização, como trajetória simbólica, em contextos de significações que o tornavam a 

“praga do mundo”, o “caminho da destruição”. Diante disso, questionava-me: o crack ou suas 

representações? O objeto ou as normas sociais que o remetiam a orientação de práticas 

destrutivas? 

 No tocante ao questionamento desses aspectos, esta pesquisa se voltou à articulação 

entre representações e práticas sociais relacionadas ao crack e do papel dos contextos nesse 

processo. O termo representação, apesar de seu longo histórico, possui, nessa vertente, uma 

significação que rompe com os padrões em que fora usado. O peso da herança cartesiana na 

compreensão do fenômeno o remete, frequentemente, a interpretações distorcidas, reduzindo-

o a um processo cognitivo puramente individual. Entretanto, a representação caracteriza-se 

por ser um fenômeno decorrente da interação com o outro, a partir de outras representações 

(MOSCOVICI, 1994). Assim, essa noção busca superar a dicotomia indivíduo/sociedade, 

situando-o em uma perspectiva psicossocial. 

 Desse modo, o primeiro capítulo desta dissertação aborda os usos sociais do crack, 

buscando enfatizar a construção desse objeto social na sociedade brasileira. Por isso, destaca a 

necessidade de compreensão dos contextos de significação e de sua eficácia simbólica. Nesse 

sentido, remete a discussão para o âmbito da polêmica do determinismo farmacológico, 

apontando o papel das circunstâncias sociais e da história na construção dos sentidos. O crack 

é apresentado como um objeto social que possui variabilidade sociohistórica, assim como 

outras drogas, sendo regulado por meio de normas sociais formais e informais. 
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 Além disso, a significação do crack enquanto objeto também situa uma figura de 

alteridade, o usuário, que termina por ser excluído da sociedade, tornando-se desvalorizado 

por não se adequar às expectativas de modos de vida legitimados publicamente. Essa 

ilegitimidade também implica em sua anulação enquanto sujeito com capacidades de tomar 

decisões e traz complicações nos modos intervenção.  

 O posicionamento oficial, por meio de políticas públicas e o Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas tem tomado inúmeras medidas para abarcar o 

fenômeno. Contudo, dentre elas também se encontra a internação compulsória, que parece se 

adequar a essa compreensão do sujeito anulado pelo crack. Ademais, as ações se pautam na 

criminalização do uso e, em alguns casos, em estratégias de reinserção social e cuidado 

territorializado. 

 Nessa perspectiva, problematiza-se que o uso do crack possui outras modalidades de 

consumo e que o usuário faz escolhas baseado em uma ética contingente, construída em seu 

contexto de inserção, em sua rede interacional de pertença. A partir da Teoria das 

Representações Sociais (TRS), procura-se investigar os processos de construção do sentido 

em contextos de significação, nos processos interacionais, analisando as práticas e 

representações sociais desenvolvidas entre usuários. Depreende-se que as representações 

sociais partilhadas nesses contextos e a ética constituída nessas redes, mostram-se essenciais 

para estudar esse fenômeno, pois remetem à constituição de um sistema normativo, uma 

ordem moral, delimitando fronteiras simbólicas e modos de ser e agir no mundo. 

 Em seguida, discute-se a trajetória metodológica adotada para responder aos objetivos 

dessa dissertação. Aponta-se a adoção de uma abordagem qualitativa para a realização da 

investigação, devido às possibilidades analíticas que oferta para a análise dos significados e 

dos processos de construção do cotidiano, por meio do diálogo com os atores sociais 

envolvidos. 

 Os resultados da pesquisa foram divididos em dois capítulos. No primeiro, apresenta-

se os resultados da pesquisa, analisando as experiências de uso do crack no discurso dos 

usuários, destacando as práticas vivenciadas e suas relações com as representações sociais. 

Esse destaque ocorre no âmbito da produção dos efeitos psicoativos da droga, nas práticas de 

uso, assim como na própria constituição da figura do usuário. A discussão se organiza de 

modo a traçar o percurso de iniciação com a droga, com a construção dos efeitos psicoativos, 

além de evidenciar as implicações da dependência e das práticas criminais. A constituição da 

alteridade encerra o capítulo, expondo a conformação do usuário em torno de algumas 
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práticas sociais, as quais nem sempre se relacionam diretamente com o consumo do crack. 

 O último capítulo problematiza os padrões de consumo e ressaltando a necessidade de 

um direcionamento ao fenômeno sob outra perspectiva: os padrões de controle. Observa-se no 

relato dos usuários que o crack sempre é manejado por meio de diversas formas de controle, 

dentre as quais se encontra as técnicas de uso e amarrações sociais como o trabalho ou a 

família. A experiência de uso parece ser sempre mediada por algum tipo de controle, mas que 

nem sempre é observado e, às vezes, negligenciado pela tendência a se caracterizar o crack 

como droga destrutiva, apenas consumida compulsivamente. 
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2. OS USOS DO CRACK NA SOCIEDADE BRASILEIRA E SUA CONSTRUÇÃO 

SIMBÓLICA 

 

O objetivo desse estudo foi compreender os contextos de uso do crack, através da 

análise das representações e práticas sociais relacionadas ao seu consumo e o modo como elas 

se constroem nas redes interacionais de seus usuários. Considerando-se que essas 

representações são originadas na interação social desses indivíduos com seus grupos de 

pertença, a intenção dessa pesquisa foi investigar sua elaboração e negociação pelos atores 

envolvidos nesse processo e suas relações no desenvolvimento das práticas de uso entre 

usuários. 

Essa investigação, portanto, possui um duplo interesse. Por um lado, analisar esse 

constructo teórico – o contexto, amplamente utilizado, mas pouco discutido enquanto 

ferramenta conceitual. E, por outro, compreender sua utilização em um fenômeno empírico de 

larga difusão social: o uso de crack. Assim, a compreensão dos contextos de uso abarca tanto a 

circularidade do objeto em meio a distintas redes interacionais, mas também possui um 

referencial pragmático, que se define pelo entendimento que a significação de um objeto ocorre 

em seu uso social. 

Essa discussão se torna necessária ao se observar uma tendência de se recorrer aos 

grupos como referências de análise dos indivíduos, com a justificativa de que, por meio do 

pertencimento a vários grupos, desenvolve suas condutas, representações e valores. Parte-se 

da compreensão de que as relações humanas ocorrem sempre em um meio social organizado, 

como em uma família, grupo, comunidade, que cria representações, técnicas, categorizações, 

regras e valores essenciais à interação. Contudo, deve-se atentar que a conformação dessas 

representações também é determinada pelas relações entre os grupos em que se insere, tal 

como entre outros grupos e que termina por não obter estabilidade.  

Essa característica confere ao saber um caráter circular, no qual o sentido partilhado 

por dado grupo, termina por ser difundido em torno de uma rede, em que a interação direta 

não necessariamente precisa ocorrer. Mas, ainda assim, existe uma dinamicidade nesse 

processo, em que aquilo que foi definido em um dado encontro interacional, ao retornar como 

saber social, termina por sofrer mudanças no significado: como no “telefone sem fio”. No uso, 

os significados se modificam, tornando-se funcionais às situações em que se difundem. Nessa 

perspectiva, apesar dessa propensão de se buscar o grupo como uma unidade de sentido 

social, parece ser na circularidade dos saberes em meio às redes interacionais que o indivíduo 
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se insere, que ocorre a consolidação de um campo epistêmico, o contexto, tornando possível 

se ter acesso à fluidez simbólica dessas construções.     

 

2.1.  Os usos sociais do crack 

 

É importante situar a amplitude do fenômeno do crack no âmbito societal brasileiro. 

Estima-se que aproximadamente 17 milhões de pessoas fizeram uso dessa substância, o 

equivalente a 0,37% da população mundial (UNODC, 2013). No Brasil, essa prevalência foi 

estimada em 400 mil pessoas, 0,8% da população (BASTOS; BERTONI, 2014). Esses dados 

indicam as experiências de uso na vida, não apenas os casos de dependência da droga. 

As concepções predominantes sobre o assunto situam que o usuário da substância 

tende a perder o controle do consumo, voltando-se à compulsão de usá-la (DONATO, et al., 

2010), desvinculando-se de suas atividades cotidianas, com prejuízos profissionais e pessoais, 

além de perda do contato com seus grupos sociais de pertença (MOREIRA, 2009). Esses 

efeitos têm sido atribuídos à fissura que a droga pode provocar no usuário, considerada um 

fator crítico para o desenvolvimento do uso compulsivo e da dependência (CHAVEZ et al., 

2011).  

Nessa perspectiva, o consumo de crack é um tema de ampla repercussão pública, 

podendo-se observar atualmente notícias reportadas diariamente sobre essa problemática, 

salientando aspectos que apontam para uma preocupação pública do uso dessa droga. Essas 

notícias ressaltam a necessidade de estratégias de enfrentamento através da internação do 

usuário ou de práticas repressivas ao narcotráfico (SANTOS; ACIOLI NETO; SOUSA, 2012) 

e apontam para uma “epidemia” desenvolvida em todo o território nacional (GOMES, 2010).  

Assim, o crack é tratado como um problema social grave que necessita de intervenções 

urgentes (SCHEFFER; PASA; ALMEIDA, 2010; OCCHINI; TEIXEIRA, 2006). Apesar 

disso, o crack não se situa entre as drogas mais consumidas no Brasil (BASTOS; BERTONI, 

2014; CHAVEZ et al., 2011) e nunca se tornou uma droga popular ou amplamente usada em 

nenhum lugar do mundo (MORGAN; ZIMMER, 1997). A ênfase dada ao problema é 

remetida a um determinismo farmacológico da droga, responsável pela produção de efeitos 

individuais e sociais diversos, tais como a dependência e o envolvimento com a 

criminalidade, existindo poucas discussões acerca dos aspectos sociais e culturais envolvidos 

no fenômeno do consumo. 
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Negligencia-se, assim, a experiência dos usuários e as significações e práticas 

construídas em seus contextos de uso. A investigação desses contextos, assim como a 

experiência dos efeitos produzidos pelo crack, é relevante para se construir novas formas de 

abordagem aos usuários. Compreendendo como esses usuários significam e experienciam os 

efeitos, assim como quais práticas se envolvem nos rituais de consumo, é possível ampliar o 

conhecimento e o escopo de intervenções sobre esses grupos (JORGE et al., 2013; 

WANDEKOKEN; SIQUEIRA, 2013). 

 A subestimação da eficácia simbólica existente nas significações circulantes a respeito 

de um objeto social, tal como o crack, remete a um posicionamento que não considera todos 

os aspectos diante da problemática existente em torno do uso dessa droga. A significação do 

que se concebe como droga e os sentidos atribuídos aos seus usos possuem uma variabilidade 

em função do meio cultural em que se inscrevem (BUCHER; LUCCHINI, 1992; MACRAE, 

2000; ZINBERG, 1984). Uma mesma substância psicoativa, com propriedades 

farmacológicas idênticas possui sentidos que se modificam em relação ao contexto de uso, 

diante do campo de saberes partilhados em uma rede interacional. Nesse âmbito, as drogas 

têm um caráter ambíguo que advém de sua natureza simbólica, pois seus sentidos são 

construídos em contextos que permitem sua significação enquanto objeto social. Esse 

processo ocorre em uma relação dependente do contexto, pois se vincula às condições sociais, 

políticas e históricas que configuram contextos determinados (JOVCHELOVITCH, 2008).   

Para Morin e Apostolidis (2002), o contexto se define como um sistema de 

interpretação situado num espaço de negociação e trocas. Nesse sentido, apresenta-se como 

uma matriz de interpretação e, portanto, epistêmica. Mas, também, deve ser analisado 

considerando sua dimensão temporal e situacional, pois se constitui no encontro com o outro, 

na relação do sujeito com a alteridade. 

 Desse modo, pode-se afirmar que a definição de uma droga se ancora em 

contingências e arbitrariedades contextuais, as quais a definirão enquanto um objeto social. É 

importante observar que, apesar da milenaridade do consumo de drogas, somente a partir do 

final do século XIX esse tema vem sendo tratado como problema social. Atualmente, o uso de 

drogas é considerado um dos principais problemas de saúde pública, associando-se a 

complicações de saúde e, principalmente, sociais, ligados à violência e ao tráfico (PAIVA; 

RONZANI, 2009).  

 Em contrapartida, apesar do caráter alarmante em torno da questão das drogas, tem-se 

identificado a existência de outros padrões de uso de crack, situando-se inclusive a 
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possibilidade de consumo controlado dessa droga (JACKSON-JACOBS, 2001; OLIVEIRA; 

NAPPO, 2008; WALDORF; REINARMAN; MURPHY, 1991; ZINBERG, 1984). O 

consumo controlado se caracteriza como um consumo em longo prazo, não diário e racional, 

em que o usuário, por meio de estratégias de autocontrole, não permite que a fissura1 

determine a manutenção do uso (OLIVEIRA; NAPPO, 2008). Deve ser ressaltado que, apesar 

de existir a possibilidade de um controle no consumo, a realidade encontrada nos principais 

centros urbanos brasileiros se mostra distante desse quadro: a urgência pelo uso da droga e a 

intensidade dos efeitos da fissura colocam o risco associado ao consumo da droga como um 

problema de saúde pública (CHAVEZ et al., 2011), ficando a pergunta: as representações 

produzidas sobre o crack em diferentes contextos têm relação com o modo de consumir a 

droga?  

 

2.2. Os contextos de exclusão e a emergência do crack e seu usuário no espaço público 

 

Hart (2013) considera que o principal fator que leva uma pessoa a consumir uma droga 

de forma intensa é ambiental. Descreve ainda que entre 80% a 90% dos indivíduos que 

consomem o crack não desenvolvem dependência da droga. Não é o crack, portanto, que 

produz práticas específicas, como o envolvimento com a criminalidade ou mesmo o uso 

intenso, mas a falta de perspectiva de futuro e oportunidades de quem o utiliza. Nesse âmbito, 

as drogas têm um caráter ambíguo que advém de sua natureza simbólica, pois seus sentidos 

são construídos em contextos que permitem sua significação enquanto objeto social. Esse 

processo ocorre em uma relação dependente do contexto, pois se vincula às condições sociais, 

políticas e históricas que configuram contextos determinados (Jovchelovitch, 2008). 

Esse aspecto chama a atenção para o fato de o crack ter uma inserção maior em 

populações com maior vulnerabilidade social (JORGE et al., 2013). O perfil dos usuários com 

uso frequente é de homens, solteiros, com cerca de 30 anos, baixa escolaridade e 

desempregado (BASTOS; BERTONI, 2014; CAPISTRANO et al., 2013; NAPPO; 

GALDURÓZ; NOTO, 1994). Entretanto, apesar do perfil destacar o homem usuário, as 

mulheres em situação de consumo frequente também apresentam vulnerabilidades específicas, 

como a prática de trocar sexo pela droga e exposição ao vírus da AIDS, o HIV, da hepatite C 

e à sífilis, além de violência sexual. Dados recentes divulgados pela Fiocruz (BASTOS; 

BERTONI, 2014) destacam um grave quadro de desassistência aos usuários: 

                                                           
1 A fissura é uma vontade irresistível para utilizar uma substância (SEIBEL; TOSCANO JR., 2000). 
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aproximadamente 40% daqueles que fazem uso intenso vivem em situação de rua, em 

extrema privação social. Embora esse perfil seja prevalente, o padrão de uso, em 

contrapartida, não demonstra ter modificações em relação à classe socioeconômica do 

usuário, possuindo as mesmas características em usuários com maior poder aquisitivo 

(FREIRE et al., 2012).  

Entretanto, como já apontado, a questão é apresentada como um problema de 

patologias individuais, decorrentes de uma droga maligna, desviando a atenção das condições 

mais gerais em que vive a maior parte da população atingida (MACRAE, 2013), situada em 

condição de pobreza e vulnerabilidade, a qual é considerada intolerável pelo conjunto da 

sociedade, revestindo-se em um status social desvalorizado e estigmatizado (PAUGAM, 

2010).  

 A veiculação de formas simbólicas sobre o crack difunde representações que terminam 

por orientar as práticas, apesar desse processo não ser linear, pois as representações e práticas 

se originam, se explicam e se legitimam reciprocamente (ABRIC, 1994). Esses discursos 

afirmam que todo usuário se torna dependente ou viciado, além de criminoso (principalmente 

os pobres). As mulheres acabam por se prostituir para sustentar o consumo, etc. Essas 

produções simbólicas se revestem de um efeito com capacidade de estabelecer e/ou manter 

padrões de moralidade em torno do usuário de drogas como delinquente ou como um doente 

(ROMANINI; ROSO, 2013; SANTOS; ACIOLI NETO; SOUSA, 2012). 

Diante desse quadro, no Brasil, essas representações envolvem a construção simbólica 

de um objeto social, o crack e de uma figura de alteridade, o usuário: o noiado2, o crackeiro. 

A emergência dessa figura advém de processos de diferenciação e exclusão, a partir das quais 

emergem marcas subjetivas. É uma produção epistêmico-ontológica, no sentido de criar um 

sujeito, com uma identidade formada com base nas práticas que desenvolve, mas ao mesmo 

tempo um campo de saber, constituído em meio à repulsa de uma realidade.  

A alteridade é produto de um processo dual, no qual construção e exclusão social se 

relacionam mutuamente, mantendo sua unidade por meio de sistema de representações 

(JODELET, 1998). É o processo de reconhecimento do outro, mas ao mesmo tempo da 

emergência do Eu (JOVCHELOVITCH, 1998). Essa delimitação entre o eu e o outro permite 

um maior controle identitário, pois o outro que é excluído esclarece quais comportamentos os 

                                                           
2 O termo tem origem por um dos efeitos comumente experienciados pelos usuários da droga: a paranoia. Daí, o 

“noia”, “noiado”. 
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membros da sociedade devem evitar, desempenhando um papel importante na coesão e 

identidade dos grupos dominantes (ARRUDA et al., 2010). 

Nesse âmbito, a imagem do usuário de crack recebe um contorno marcado pela sua 

associação à criminalidade. Dispara-se uma construção criminalizante e patologizante pela 

mídia e pela ciência, evocando tensões e conflitos provocados pela manifestação de classes 

socioeconômicas marginalizadas. São modos de vida desvalorizados socialmente, segregados 

daquilo que é comum. Torna-se uma extirpação dos problemas sociais, que devido ao 

"politicamente correto" precisa de objetos de expiação para se legitimar. Então, a construção 

do crack na sociedade, por isso, parece dizer respeito ao maquiamento da pobreza em uma 

máscara possível de ser rejeitada publicamente. Como afirma Arruda et al. (2010), a 

alteridade projeta muito daquilo que a sociedade deseja eliminar de seu interior, justificando, 

assim, intensas medidas de repressão. 

 

2.3. O crack e suas origens 

 

Esse caráter repressivo possui um histórico recente na história das drogas com a 

humanidade. Apesar da milenaridade de seu consumo no repertório de práticas humanas, 

somente a partir do final do século XIX esse tema vem sendo tratado como problema social. 

Atualmente, o uso de drogas é considerado um dos principais problemas de saúde pública, 

associando-se a complicações de saúde e, principalmente, sociais, ligados à violência e ao 

tráfico (PAIVA; RONZANI, 2009). Nessa perspectiva, o crack emerge como objeto de 

discussão pública, no Brasil, a partir da década de 1990, aparecendo em discursos produzidos 

por canais midiáticos de ampla circulação. Essa difusão de informações foi se tornando mais 

intensa no decorrer desse período, podendo-se observar atualmente notícias reportadas 

diariamente sobre essa problemática, salientando aspectos que apontam para uma 

preocupação pública do uso dessa droga. Essas notícias ressaltam a necessidade de estratégias 

de enfrentamento através da internação do usuário ou de práticas repressivas ao narcotráfico 

(SANTOS; ACIOLI NETO; SOUSA, 2012) e apontam para uma “epidemia” desenvolvida 

em todo o território nacional (GOMES, 2010).  

Também, no âmbito da produção científica, existem registros de estudos sobre o crack 

desde os anos 1990, mas somente nos últimos cinco anos passou a ter um número 

considerável de trabalhos publicados. A maioria desses estudos trata o crack como uma droga 

com alto poder de dependência e enfatiza a relação desenvolvida pelo usuário com a droga 



23 
 

como uma doença (DIAS; ARAUJO; LARANJEIRA, 2011; GALERA, 2013; NAPPO; 

SANCHEZ; RIBEIRO, 2012; ZENI; ARAUJO, 2011). A abordagem ao assunto tem um foco 

maior em tratamentos ou intervenções para a dependência (ALVES; ARAUJO, 2012; 

ARAUJO, 2011; BACKES, 2012; GABATZ, 2013; SIQUEIRA, 2013; VIOLA, 2012; 

WANDEKOKEN), seguido das condições de saúde (DIEHL; SILVA; LARANJEIRA, 2013; 

GASPARIN et al., 2012; MATHEUS et al., 2010; WEICH; TOCHETTO; SELIGMAN, 

2012; WILLHELM; ESCOBAR; PERRY, 2013), do perfil dos usuários (CAPISTRANO, 

2013; ECKSCHMIDT; ANDRADE; OLIVEIRA, 2013; GIACOMOZZI, 2012; VARGENS, 

2011), das comorbidades psiquiátricas (HESS; ALMEIDA; MORAES, 2012; 

TRACTENBERG, 2012; SILVA et al., 2009; ZURABAN, 2013), e fatores de risco e 

proteção (NUNES, et al., 2007; SELEGHIM; OLIVEIRA, 2013). 

É importante atentar que a emergência desse objeto social ocorreu em contextos de 

exclusão, trazendo marcas que parecem perdurar ao longo de décadas. O surgimento do crack 

tem registro entre os anos de 1984 e 1985, em bairros afro-americanos e latinos das cidades de 

Nova Iorque, Los Angeles e Miami, nos Estados Unidos (REINARMAN; LEVINE, 1997). 

No Brasil, os primeiros relatos foram no ano de 1988, em bairros periféricos de São Paulo 

(RAUPP; ADORNO, 2011). Entretanto, apesar desse histórico recente de inserção social, o 

crack, como substância psicoativa, não é uma droga inédita. O crack é a cocaína fumada, um 

tipo de freebase3 mais rudimentar. Apesar de sua popularização na década de 1980, o uso de 

cocaína fumada já era amplamente conhecido, principalmente entre artistas estadunidenses. O 

crack foi uma inovação de marketing. Ele entra como uma estratégia de distribuição da droga 

menos arriscada, devido aos pequenos pacotes e com abertura a novos consumidores, pois 

tinha menor valor por porção, em relação à cocaína em pó (REINARMAN; LEVINE, 1997). 

Todavia, apesar do mesmo princípio ativo, o fato do crack ser fumado é significativo, embora 

essa importância seja exagerada. O conjunto de danos resultantes do uso da cocaína fumada 

em relação à cheirada parece ter menos relação com as propriedades farmacológicas do que 

com as circunstâncias sociais do uso (MORGAN; ZIMMER, 1997).  

As origens do consumo de crack se pautam no freebase, um modo de ingestão de 

cocaína, que se inicia com o processamento do cloridrato de cocaína (HCL) para extrair uma 

forma mais pura e sólida de cocaína para fumar.  Alguns pesquisadores afirmam que o 

processo advém de regiões do Peru e Bolívia, produtores de Coca. Desde a metade da década 

                                                           
3 Freebase ou base livre é um produto que lembra a pasta base da coca e que se produz através de procedimentos 

químicos relativamente simples. Refere-se à forma básica pura de uma amina, oposta à sua forma de sal. A 

amina é, geralmente, um produto alcaloide natural. 
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de 1970, estudos desenvolvidos na América do Sul têm apresentado pessoas fumando uma 

pasta de coca parcialmente refinada, chamada basuco ou uma mistura dessa pasta com tabaco 

ou maconha em forma de cigarros, os pitillos ou papilloes (SIEGEL, 1982; JERI, 1980). 

Outros dizem que traficantes de cocaína estadunidenses descobriram o processo em meio a 

testes de pureza da cocaína, através do aquecimento da substância em uma solução de água, 

amônia e éter para obter a base de cocaína. Após a remoção de impurezas, se o restante 

tivesse entre 80% a 85% do peso original, o produto era considerado puro. Com isso, para não 

perder os cristais resultantes desse processo, que não podiam ser cheirados ou injetados, 

iniciou-se a prática de fumá-los, ideia advinda do hábito de mergulhar a ponta de cigarro em 

cocaína (MCDONNELL; IRWIN; ROSENBAUM, 1990). 

O aquecimento do cloridrato de cocaína em uma solução de água com amônia e éter 

resulta em flocos cristalinos de base de cocaína, livres de impurezas e sais residuais usados no 

processamento da pasta base. Por isso, o termo freebase (SIEGEL, 1982). A preparação do 

HCL em uma solução de bicarbonato de sódio implica em pedaços sólidos ou pedras, as quais 

tendem a fazer um som estalido quando queimadas: daí, o termo crack (INCIARDI, 1987). 

Esse método de preparo não purifica a droga tal como o outro. Em ambos os casos, o produto 

resultante é aquecido em cachimbo até vaporizar, quando pode ser inalado pelo usuário. 

A distinção entre o freebase e o crack é de um procedimento de produção mais 

refinado. Diz-se que o freebase tem uma característica “gourmet”: se o crack e o freebase 

fossem alimentos, o primeiro seria um produto de fast-foods, enquanto o segundo o trabalho 

de chefs de cozinha. Dessa forma, nos Estados Unidos, o freebase tem como público 

consumidor, pessoas de classes socioeconômicas média e trabalhadores, enquanto que o crack 

foi incluído no repertório de práticas de populações com baixas condições socioeconômicas, 

tornando-se associado a uma classe que já era percebida como perigosa (REINARMAN; 

LEVINE, 1989; DUSTER, 1970). 

Contudo, observa-se que as repercussões sociais do consumo das duas drogas tiveram 

impacto diferenciado (WALDORF; REINARMAN; MURPHY, 1991). Apesar de possuírem 

praticamente a mesma composição química e compartilharem o mesmo princípio ativo, além 

de serem consumido pela mesma via (fumada), os danos ocasionados em usuários de crack 

são de larga abrangência.  Esse é outro indicativo de que não são apenas explicações 

farmacológicas que dão sustentação aos problemas decorrentes dessa droga. 
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2.4. O posicionamento nacional: o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas e a regulamentação das drogas no Brasil 

 

Diante dessa problemática, pode-se observar as medidas mais recentes do governo 

brasileiro para lidar com a questão, em que diversos equipamentos da saúde e da assistência 

social foram implementados para atender as necessidades desses usuários (BRASIL, 2009). 

Essas medidas fazem parte do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, 

elaborado pelo Governo Federal, que desenvolveu uma série de ações de aplicação imediata e 

outras de caráter estruturante para abarcar essa questão de forma intersetorial. Essas ações têm 

como objetivo promover um conjunto integrado de intervenções voltadas para a prevenção, 

tratamento, reinserção social e repressão ao tráfico (BRASIL, 2010), o que parece se ancorar 

em outras compreensões, além dos efeitos farmacológicos da droga. 

Contudo, entre as estratégias adotadas, encontra-se o internamento compulsório para 

usuários da droga que se encontram em situação de rua. Essa estratégia tem como finalidade a 

retirada do usuário de crack das ruas, inserindo-o em instituições para o recebimento de 

tratamento ao uso da droga, mesmo sem o seu consentimento. É uma ação de imposição à 

obrigatoriedade do tratamento e pauta-se na concepção da impossibilidade de escolha do 

sujeito. Por isso, considera-se, inclusive, sua retirada à força, caso seja necessário. Nesse 

sentido, essa imposição desconsidera o processo decisório do usuário e parece se pautar em 

representações que apontam para um caráter de anulação do sujeito que a consome 

(ROMANINI; ROSO, 2012; SOUTO, 2013). 

Esse posicionamento oficial de base repressiva aponta para um longo histórico no país, 

em que as determinações sociais ou de cuidado e a assistência efetiva das pessoas que fazem 

uso de drogas foram negligenciadas. Porém, essa postura remete a um modo ainda muito 

atuante de lidar com o assunto. A internação em instituições “reformadoras” foi prática 

vigente no Brasil por décadas, destinando-se principalmente para os “loucos” (ACIOLI 

NETO; AMARANTE, 2013). A manicomização da diferença se fez presente (e ainda se faz) 

como atividade legitimada socialmente, retirando das ruas os indesejados, os doentes, os 

loucos. 

Em resposta a esse modelo, desde a década de 1980, através de movimentos de luta 

pela reforma psiquiátrica, almeja-se que o cuidado seja promovido fora do âmbito asilar, 

através da integração de diversos setores sociais, em especial a saúde, a assistência social, a 

educação e a justiça (BRASIL, 2002). Nesse sentido, a transformação das políticas 
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psiquiátricas produziu o desenvolvimento de novos serviços, situação social que revolucionou 

práticas sociais forjadas há longo tempo, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

que foram regulamentados como equipamentos especializados no tratamento da dependência 

(CAPS-AD) com a aprovação da lei nº 10.216/2001. 

No cenário das políticas nacionais, entretanto, o consumo de drogas esteve sempre 

associado a questões criminais ou patológicas. O posicionamento oficial por meio de diversas 

políticas públicas reflete ordenações realizadas nas esferas de poder que perpassam 

instituições estatais e societais como um todo. Nesse processo, os fatores culturais são 

cruciais, pois historicamente constroem representações e processos diferenciados de 

aceitação, de rejeição, de incorporação de conquistas sociais por parte de determinada 

sociedade (HOFLING, 2001). Dessa forma, essas políticas constituem um importante 

componente normativo na ordenação de práticas e modos de agir, possuindo um papel 

protagonista na significação desse fenômeno social. 

No Brasil, existe regulamentação instituída sobre drogas desde 1938, sendo 

incorporada ao Código Penal, posteriormente, em 1941. Esses primeiros registros legais 

tinham como base noções criminalizadoras ao consumo e porte de drogas. A partir da década 

de 1960, devido a alterações legislativas, as políticas antidrogas vão assumindo caráter 

explicitamente repressor, embasadas na política estadunidense, tendo o objetivo maior de 

reduzir a oferta das drogas. Para isso, as soluções eram prender tanto traficantes como 

usuários. A ideia subjacente a tais políticas era que a restrição do acesso às drogas poderia 

diminuir, ou até extinguir, o consumo. Somente a partir da década de 1990, substituem-se os 

sistemas anteriores com a criação do Sistema Nacional Antidrogas4 (SISNAD) e da Secretaria 

Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD). Um dos fatores que contribuíram para essas 

mudanças foi a crescente adesão aos Princípios Diretivos de Redução da Demanda por Drogas 

(GARCIA; LEAL; ABREU, 2008). A partir de então, a criação desses órgãos específicos, 

bem como a formulação de novas políticas, permitiu a incorporação de elementos além 

daqueles centrados na redução da oferta através de estratégias repressivas.  

Atualmente, a Política Nacional sobre Drogas (PNAD5) orienta as ações e estratégias 

estatais sobre as drogas. Elaborada em 2002, reformulada em 2005 e coordenada pela 

                                                           
4 Substituído em 2006 pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas, mas preservando a sigla 

“SISNAD”. 
5 A Política Nacional sobre Drogas surge com o realinhamento da antiga Política Nacional Antidrogas e mantém a 

antiga sigla “PNAD” (BRASIL, 2005). 
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SENAD, além dos aspectos ligados às ações de cunho repressivo, houve o acréscimo de temas 

como tratamento e reinserção social dos usuários (GARCIA; LEAL; ABREU, 2008). 

A PNAD aborda a questão do uso de drogas orientada por: práticas preventivas; de 

tratamento, recuperação e reinserção social; redução dos danos sociais e à saúde; e redução da 

oferta. É destacada a noção de responsabilidade compartilhada, integrando o papel da família, 

Estado e sociedade, assim como do caráter intersetorial das ações desenvolvidas. A saúde é 

focalizada em uma rede que não se esgota nos equipamentos de saúde, mas na sua articulação 

com outros setores, como a assistência social. Embora essas ações se voltem à redução de 

danos, torna-se um desafio efetivá-las diante da redução da oferta e criminalização de 

condutas de porte de drogas, tráfico, etc. Assim, sob a legitimidade da lei e dos discursos de 

enfrentamento à violência, as ações de redução da oferta muitas vezes viabilizam práticas, 

igualmente violentas, que desconsideram os direitos humanos, respeito à vida, especificidades 

culturais, vulnerabilidades, entre outros aspectos antes trazidos como fundamentais. Por isso, 

a PNAD possui um caráter prioritariamente repressivo, embora não apresentado de forma 

explícita. 

Nesse sentido, a política sobre drogas brasileira aproxima dois discursos antagônicos: 

o da proibição, centrado na repressão, criminalização e combate ao tráfico; e o da redução da 

demanda e dos danos relacionados ao uso, aproximando-se, inclusive, dos discursos 

encontrados na saúde pública (ALVES, 2009). Embasadas no percurso histórico de caráter 

proibicionistas e na tendência política estadunidense de “Guerra às Drogas” (MACRAE, 

2000), as intervenções desenvolvidas no campo das drogas assumiram as estratégias de 

repressão como protagonistas no assunto. Deve ser ressaltado que é evidente a tentativa de 

resgate na PNAD de estratégias preventivas e de promoção de cidadania, mas ainda se 

observa fortemente o caráter repressor e também estigmatizador sobre as pessoas envolvidas. 

Desse modo, os discursos oficiais relacionados ao crack remetem a uma lógica 

criminalizadora/patologizante, atribuindo ao usuário uma caracterização em termos de um 

padrão de universalização, no qual não há espaço para as singularidades individuais ou 

coletivas. No decorrer da história, as políticas públicas abordam a questão de forma 

privilegiadamente repressiva, apesar de ser notável a coexistência dessa postura com outras 

voltadas para prevenção, redução de danos e tratamento. Por um lado, pauta-se em ações 

como a criação do CAPS, Consultórios de Rua, estratégias de redução de danos, unidades 

psiquiátricas em hospitais gerais. Mas, por outro, determina a internação compulsória a 

usuários que se negam ao tratamento, desconsiderando as nuances de cada indivíduo agindo 
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coibidamente. Além disso, a inespecificidade jurídica da categoria traficante faz o indivíduo 

que consome transitar entre políticas de saúde e segurança pública, que podem situá-lo ora 

como usuário, ora como pequeno traficante, a partir de critérios não uniformizados. 

Diante dessa lógica, é necessário questionar esse discurso político institucionalizado, 

pois ele se constitui como uma ordem simbólica, mas que se materializa nas práticas 

institucionais e, consequentemente, adquire habilidade para produzir sentidos e definir 

marcações subjetivas. Essa ordem atua mediando relações reciprocamente ao difundir 

representações que terminam por organizar modalidades de subjetividades e conduta, mesmo 

que implicitamente (BERGER; LUCKMANN, 1996). Em outras palavras, quais as 

repercussões psicossociais de um modelo político proibicionista, em que o usuário é um 

criminoso ou doente? 

 

2.5. A variabilidade histórica dos sentidos: norma social e efeito 

 

Todas as culturas sancionam pelo menos uma substância que causa alterações mentais 

e, invariavelmente, proíbem com rigor as outras (BURGIERMAN, 2011). Um dos primeiros 

registros de caráter proibitivo de alguma droga advém do Movimento da Temperança, nos 

Estados Unidos, que tornou ilícito o consumo do (demônio) álcool. Nessa época, o álcool era 

caracterizado como substância inerente e inevitavelmente dependogênica (REINARMAN; 

LEVINE, 1997)6.   

Assim, o álcool era relacionado com a violência urbana e com a criminalidade, além 

da pobreza e desvinculação familiar (LEVINE, 1984), tal como o crack, atualmente. Com 

isso, desenvolveu-se uma emenda constitucional banindo o álcool, a Lei Seca (Volstead Act), 

que tinha como expectativa eliminar problemas sociais, esvaziar prisões e asilos, diminuir 

taxas e garantir prosperidade. Essa proibição teve forte influência do Movimento da 

Temperança, um dos movimentos de massa de maior vigor nos fins do século XIX, nos 

Estados Unidos. Esse movimento culpabilizava o álcool pelos principais problemas sociais da 

época e considerava a abstinência a única solução (LEVINE, 1984). 

                                                           

6 O Brasil, nesse período, possuía mecanismos regulatórios que refletiam esse modo de tratamento dos Estados 

Unidos, ancorando-se nas leis sanitárias em vigência (LIMA, 2005). 
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É importante observar que nesse período, a cocaína era consumida recreativamente, 

amiúde em forma de bebidas. O vinho Vin-Mariani e a Coca-Cola são exemplos de bebidas 

populares com base em cocaína, comercializadas no período. Foram, inclusive, rotuladas 

como “bebidas da Temperança”, para que as pessoas evitassem o desejo de consumir álcool, o 

“verdadeiro” problema social na época (MORGAN; ZIMMER, 1997). Buscando referências 

em passados mais remotos, deve-se destacar que, entre os gregos, a droga considerada como 

de periculosidade social era o vinho. Essa bebida simbolizava Dionísio, um deus grego, 

tornando-se indesejável por promover a suspensão das fronteiras da identidade pessoal e 

convidar a ritos orgiásticos. Em contrapartida, a maconha e o ópio eram amplamente usados 

com fins cerimoniais e lúdicos (ESCOHOTADO, 1996). 

 Esse modo de lidar com as drogas se baseia em critérios arbitrários e repetitivos, 

frequentemente relacionados com aspectos político-sociais. A primeira lei contra o consumo 

de ópio, por exemplo, foi resultado de uma tendência antichinesa e não de um uso 

problemático da droga. Imigrantes chineses foram levados aos Estados Unidos para a 

construção de ferrovias e trabalho em minas, mas quando essas atividades cessaram os 

empregadores foram obrigados a pagar salários por pouca produção. Dessa forma, a 

campanha contra o uso de ópio, dirigida especialmente ao seu uso pelos chineses, incluía 

infundadas acusações na mídia sobre a escravidão sexual de mulheres brancas por parte dessa 

população. A lei contra o ópio foi apenas uma das medidas para controlar a continuidade de 

chineses no país (REINARMAN; LEVINE, 1997). 

É importante atentar que ao longo da história, nenhuma droga teve uma popularidade 

comparável ao ópio. Com registros de consumo desde a civilização egípcia, o ópio percorre a 

existência humana até a atualidade, com seus derivados – a heroína, morfina e codeína 

(opiáceos mais populares). Hieróglifos descreviam a droga como produtora de efeitos 

analgésicos e calmantes, descrição semelhante ao que se encontra nas culturas gregas e 

romanas. Além disso, o ópio teve sua maior repercussão pública com os Láudanos, 

preparados que misturavam a droga ao vinho e a outras ervas. Foi amplamente utilizado como 

medicamento, entre os séculos XVIII e XIX, indicado desde para o combate às dores em 

geral, até à insônia, contrações uterinas a transtornos gástricos. Era comercializado livremente 

em farmácias. Todavia, o uso do ópio fumado também era uma prática comum e casos de 

consumo abusivo eram reportados com pouca frequência (ESCOHOTADO, 1996). 

Em 1914, questões políticas e raciais também ocasionaram ao primeiro alarde social 

contra a cocaína, acarretando na primeira Lei Federal antidrogas: o Harrisson Act (DUSTER, 
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1970). Tal como ocorreu em relação ao crack, somente após o consumo de cocaína se 

espalhar para bairros periféricos Afro-americanos e Latinos, iniciou-se o primeiro pânico 

social em relação ao assunto. Defensores da cruzada antidrogas, disseminaram o mito de que 

a cocaína induzia afro-americanos a estuprarem mulheres brancas (MUSTO, 1973). 

Em 1937, foi a vez da maconha, pelo Marijuana Tax Act. Essa lei federal proibia o 

consumo da droga e se embasava em construções da mídia que apresentavam determinismo 

causal em ações de violência, exemplificados por diversos crimes de homicídio ocorridos no 

período: era a “erva assassina”. No Brasil, a proibição ocorreu em 1936, antecipada por 

diversas campanhas de cunho racista, que apelavam à origem africana da maconha, atribuindo 

aos seus efeitos uma ameaça à raça brasileira. Com isso, práticas de vigilância e controle 

passaram a reger o modo de lidar com a população negra: qualquer negro era considerado 

suspeito (MACRAE; SIMÕES, 2003). É interessante atentar que a mesma droga, nos Estados 

Unidos, dita promotora de violência, a partir da década de 1970, passou a ser considerada 

perigosa porque seus usuários se tornavam apáticos, desistindo de suas vidas (REINARMAN; 

LEVINE, 1997; HIMMELSTEIN, 1983).  

 

2.4.  Norma social e produção de efeitos psicoativos 

 

Além dessas normatizações político-legislativas, esses discursos se relacionam à 

construção de estereótipos, que terminam por atuar como ferramentas de controle social 

informal, necessários para legitimar o controle social formal, cuja expressão máxima no 

campo das drogas é a normativa jurídica. Esses estereótipos servem para organizar e dar 

sentido ao discurso em termos dos interesses dominantes (OLMO, 1990). Entretanto, para que 

se consolidem como modalidades de controle social, há a necessidade de processos de 

legitimação, “explicações” e justificações da ordem institucional. Esse processo tem por 

função validar normas sociais, tornando-as subjetivamente acessíveis aos indivíduos, assim 

como de justificar as instituições, tornando-as plausíveis e aceitáveis. Assim, cria-se uma rede 

de legitimações, que se sustenta nas interpretações normativas, estabelecendo programas 

visíveis ou não de controle social (BERGER; LUCKMANN, 1996). Por isso, cada momento 

histórico de uma droga tem uma significação, mas é sempre o contexto social que normatiza a 

finalidade de uso e quais efeitos serão significados pelos usuários (WALDORF; 

REINARMAN; MURPHY, 1991). 
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No tocante ao papel dessas normas na produção dos efeitos produzidos por uma droga, 

Becker (1967) descreve que, na década de 1920, ocorreu um surto de casos de psicose 

induzida pelo consumo de maconha e que se repetiu nos anos 1960, com a chegada do LSD 

(dietilamida do ácido lisérgico). A construção desse efeito parece ter sido resultado da 

ansiedade advinda pela não familiaridade com a droga. O indivíduo, pelo desconhecimento 

dos efeitos e pelos alardes públicos sobre a periculosidade da droga, experienciava um alto 

nível de ansiedade, tornando-se impossível sentir seus efeitos da droga. As reações 

desprazerosas cessavam quando os efeitos da maconha eram reconhecidos. 

Nesse sentido, o controle social formal desempenhou um papel no modo de relação 

estabelecido com a droga, assim como na produção dos efeitos. No contexto da Guerra do 

Vietnã, aproximadamente 35% dos soldados usaram heroína, dos quais 54% desenvolveram 

um padrão de uso intenso, de acordo com as autoridades. Contudo, desse contingente de 

pessoas que faziam uso na Guerra, somente 12% permaneceu com a mesma intensidade 

quando retornaram aos Estados Unidos, enquanto que o restante não apresentava nem mesmo 

fissura pela substância. Esses dados, conforme Zinberg (1984), indicam que foi o contexto de 

conflitos bélicos que desempenhou um papel fundamental na manutenção do consumo para 

esses indivíduos.  

No âmbito do consumo de crack, Jackson-Jacobs (2001) analisou um grupo de 

estudantes universitários que consumia crack de forma controlada. A relação desses 

indivíduos com a droga tem influência pelas estratégias que desenvolveram (informalmente) e 

das normas de controle social. Antes de consumir, existia o preparo da droga, sempre 

realizado pelo grupo. O procedimento consistia em produzir uma grande quantidade da 

substância e passar longas horas fazendo uso (binge). Existia um limite de consumo: 

restringia-se apenas aos finais de semana. As atividades e a responsabilidade da universidade 

e do trabalho também regulavam o padrão de uso. 

Por conseguinte, foi através de amarrações sociais derivadas de seus papeis como 

estudantes universitários, que esses estudantes com padrão de uso controlado desenvolveram 

essa forma de relação com a droga. Por isso, deve-se atentar que os significados e efeitos 

advindos do consumo de uma substância têm ligação direta com os contextos sociais de uso, 

pois o modo como um indivíduo usa uma droga não ocorre apenas em função de suas 

propriedades farmacológicas, mas também das práticas locais desenvolvidas por grupos 

(BECKER, 2008/1963) e pelos entendimentos que os usuários de drogas compartilham, 

originados em seus ambientes sociais.  
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Assim, é o contexto de uso, com suas normas e práticas, além das representações 

partilhadas, que estabelecem um dado padrão no consumo. O uso de qualquer droga envolve 

valores e regras de conduta, bem como formas de agir. Essas normas definem se e como uma 

droga específica pode ser usada. Por exemplo: “não dirija depois de beber”, “só beba nos 

finais de semana”, “saiba seu limite”. As práticas (rituais) também servem para dar suporte e 

simbolizar as sanções. “Cerveja em encontro com amigos”, “maconha em shows”, “vinho em 

pequenas reuniões”. Contudo, a existência dessas normas e rituais não implica, 

necessariamente, que elas serão eficazes: nem todos se tornam um mecanismo de controle 

(ZINBERG, 1984). 

Compreender as representações sociais partilhadas nesses contextos e as normas 

sociais decorrentes dessas redes interacionais, torna-se fundamental no estudo desse 

fenômeno social. De acordo com Velho (1987), as representações produzidas a respeito de 

determinado objeto implicam na constituição de um sistema normativo, uma ordem moral, 

delimitando fronteiras simbólicas e modos de ser e agir no mundo. 

Nesse sentido, pode-se compreender o uso de drogas e os efeitos a ele relacionados 

como uma construção ocorrida no processo de interação social, no qual sentidos são 

partilhados, remetendo a práticas sociais específicas. Essa partilha ocorre dialogicamente7, 

pois as representações e práticas se originam, se explicam e se legitimam reciprocamente 

(ABRIC, 1994). A partir do uso social, a representação constitui convenções, regularidades, 

originadas dialogicamente nas práticas sociais. Em outras palavras, o sentido produzido nas 

interações com o outro são produto de um processo de elaboração interdependente, no qual 

somente por meio da marca alteritária e do sentido partilhado, não podendo ser delimitadas 

por um encontro particular. São significados que perpassam um dado contexto, uma dada 

sociedade e que são elaborados/ reelaborados/ apreendidos pelos indivíduos que se situam e 

constituem essa rede. 

Assim sendo, concebe-se que as práticas sociais se desenvolvem em uma relação 

dialógica com seus contextos de uso e representações. Essa relação constitui um olhar sobre o 

fenômeno que permite sua compreensão enquanto uma construção social, desenvolvida na 

interação entre os indivíduos e o mundo (JOVCHELOVITCH, 2008). Dentro dessa 

perspectiva, situam-se algumas teorias representacionais, originadas dos estudos de Serge 

Moscovici, com os trabalhos sobre a difusão da psicanálise na França. 

                                                           
7 A dialogicidade pode ser compreendida como as relações de sentido estabelecidas nesse processo de 

significação (FIORIN, 2008). 
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3.  A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  

 

3.1. Situando uma matriz epistemológica 

 

O termo representação, apesar de seu longo histórico, possui, nessa vertente, uma 

significação que rompe com os padrões em que fora usado. O peso da herança cartesiana na 

compreensão do fenômeno o remete, frequentemente, a interpretações distorcidas, reduzindo-

o a um processo cognitivo puramente individual. Entretanto, a representação caracteriza-se 

por ser uma forma dialógica gerada na interação com o outro pelas inter-relações 

eu/outro/objeto-mundo (JOVCHELOVITCH, 2008), a partir de outras representações 

(MOSCOVICI, 1994). Assim, essa noção busca superar a dicotomia indivíduo/sociedade, 

situando o fenômeno em uma perspectiva psicossocial. 

Moscovici (2003) define as representações sociais como modos específicos de 

compreender, comunicar e criar a realidade, sendo importantes porque orientam a forma de 

nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade cotidiana, interpretando-os e 

possibilitando tomar decisões e posicionar-se diante destes. Desse modo, essa realidade é 

partilhada com os outros, que, através da interação, servem-nos de apoio (de forma convergente 

ou pelo conflito) para compreendê-la, administrá-la ou enfrentá-la. Elas se apoiam em valores 

variáveis segundo os grupos sociais, de onde apreendem suas significações, e em saberes 

anteriores, os quais são relembrados por uma situação social específica (JODELET, 2001).  

Para Moscovici, os saberes possuem uma dialogicidade semântica e ambiguidade 

interpretativa. A partir dessa ideia, desenvolve a noção de representação social, como um tipo 

de saber, derivado da experiência direta, articulado com as tradições e com os saberes do 

senso comum, que pretende explicar a realidade, com recursos de outros saberes. As 

representações sociais são formas de conhecimento construídas na em interação com outros 

campos de saber, mas que tem como função orientar práticas e significar a realidade.  Com 

isso, rompe com as tendências científicas da época8, valorizando os saberes populares e 

                                                           
8 No período, havia uma predominância na filosofia da ciência do racionalismo lógico, de Popper, o qual 

considerava necessário encontrar critérios de demarcação para o conhecimento científico, o qual foi apresentado 

pelo falsificacionismo (POPPER, 1985). De acordo com esse critério, uma teoria somente tem validade de 

maneira provisória, até que suas hipóteses sejam falseadas mediante a experimentação controlada. Existe uma 

nítida ruptura com essa concepção por Moscovici, que apresenta uma visão de ciência mais pragmática, 

desenvolvida em sua performatividade. 
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situando-os como saberes que possuem uma importância que não pode ser diminuída em 

relação ao campo científico (JOVCHELOVITCH, 2008).  

Essa concepção possui muita aproximação com a noção de historicismo, desenvolvida 

por Dilthey, o qual defende que a consciência histórica, possibilitada pela sistematização da 

cultura e mediatizada pela Psicologia e pela hermenêutica, mostraria a relatividade de toda 

construção, a relatividade do pensar, rompendo com a ideia de que existem princípios 

supremos que conduzem a vida (ARAÚJO, 2007). 

Para Dilthey (2002), as coisas e a própria vida deveriam sobrepor-se a essa supremacia 

e a História deveria fundar-se na sistematização da cultura para alcançar a vida mesma. Neste 

sentido, concebe a História como condições de possibilidade de organização do mundo — o 

mundo da cultura. Para ele, o mundo da cultura envolve-nos por todas as partes e constitui o 

cenário de nossa vida. 

 Nessa perspectiva, Berger e Luckmann (1996) apresentam um modelo teórico 

aproximado, demonstrando a vida cotidiana como nossa realidade por excelência. Eles 

definem o cotidiano como uma realidade interpretada e subjetivamente dotada de sentido, na 

medida em que conformam um mundo coerente. 

 Essa noção remete a uma preocupação dos saberes que se constroem no cotidiano, 

naquilo que se legitima socialmente na pragmática da vida (BERGER; LUCKMANN, 1996). 

Assim, o conhecimento do senso comum e não as ideias devem ser o objeto da psicologia 

social, pois é esse conhecimento que constitui a tessitura de significações que permite a 

existência da sociedade. 

Como afirma Kuhn (2006), diante de qualquer campo teórico se conforma uma base 

hermenêutica para a compreensão de um fenômeno, a qual diz respeito a um conjunto de 

conceitos historicamente embasado na cultura dos seus praticantes, considerando, assim, 

sempre sua relatividade contextual. 

Diante disso, meu objetivo é trabalhar com uma matriz conceitual que analise o 

fenômeno da representação, a partir de diferentes autores e campos teóricos. Com isso, meu 

campo epistemológico se desenvolve a partir das seguintes premissas, não se restringindo ao 

campo epistemológico de um determinado teórico: 

1) O conhecimento se constrói através da interação social, por meio de representações. 

Essas representações se constituem na realidade mesma; 
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2) Os objetos não possuem regularidade, não possuem sentidos únicos, pois o caráter 

arbitrário e mutável da representação faz com que as significações sejam atribuídas 

numa relação contexto-dependente; 

3) O significado não é inerente aos objetos, ao “processo mental” ou em “entes ideais”: 

ele se constrói através da interação social com os outros da cultura, no uso; 

4) A ciência também se ocupa com as ocorrências específicas e contextuais dos saberes, 

não apenas com a busca de leis gerais e universais; 

5) Valorização da linguagem comum e o uso concreto dos significados como a principal 

instância de investigação; 

6) A partir do uso, a representação constitui convenções, regularidades, originadas 

dialogicamente nas práticas sociais. 

Assim, faz-se necessário ressaltar a forte tendência, dentro das ciências sociais, de 

equiparar a função epistêmica da representação com o conhecimento e excluir do processo 

representacional sua conexão com indivíduos e contextos, apesar da formação de uma 

representação ser uma tarefa pública, um processo contexto-dependente, vinculado às 

condições sociais, políticas e históricas que configuram contextos determinados 

(JOVCHELOVITCH, 2008).  Por isso, enquanto formação científica deve ser pautado pelas 

contingências do contexto e da rede de significações que conforma sua cultura.  

Esse aspecto se torna relevante ao se observar a origem do termo representação. 

Marková (2003) afirma que a palavra “representações” (représentations) é usada desde o 

século XIII na França, mostrando-se desde então um termo amplamente polissêmico. O 

primeiro significado que o Dicionário Francês Robert traz para essa palavra é o de “uma ação 

de colocar algo na frente dos olhos de outra pessoa ou na frente da mente de outra pessoa” 

(citado por MARKOVÁ, 2003, p.170). Essa significação possui um caráter social e dialógico. 

A representação teatral se mostra como uma das significações mais antigas relacionadas a 

esse termo. Nela, a representação se define por ser comunicativa e direcionada aos outros. Os 

atores comunicam aos outros uma imagem de um objeto ausente. Contemporaneamente, a 

palavra se refere a vários tipos de atividades, mantendo seu caráter dinâmico (MARKOVÁ, 

2003). 

 Por volta do século XIV, essa palavra é “exportada” para o inglês, sendo seu 

significado sempre diferente do Francês. Ambos remetem à representação uma gama de 

possibilidades, mas o que distingue é o fato de a língua inglesa considerá-la como 
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probabilidades: uma imagem, um modelo ou uma imitação, reflexo ou imitação. Ela possui 

uma caracterização estática (MARKOVÁ, 2003). 

 Desse modo, enquanto conceito, a representação se apresenta de modo polivalente, no 

sentido de abranger um vasto campo de construções. São elas ontológicas, epistemológicas, 

psicológicas, sociais, culturais e históricas. De acordo com Jovchelovitch (2008), todas essas 

construções só podem ser compreendidas simultaneamente, em sua “unicidade”, pois 

fenomenologicamente elas são dimensões do sistema representacional. 

 Assim, elas se caracterizam como ontológicas devido ao papel constitutivo que 

desempenham na emergência do sujeito humano, enquanto ser que se auto-representa, 

possuindo assim uma identidade. São epistemológicas porque permitem “(re)conhecimento”, 

conhecimento sobre o objeto. Em outras palavras, possibilita o conhecimento do Eu como um 

objeto para si e como um “objeto-mundo”. Além disso, elas são processos psicológicos, pois 

se estruturam e se manifestam de modo suscetível às “paixões”, ilusões e desejos. Por fim, 

elas são sociais, culturais e históricas pelo fato dessa ser sua condição de possibilidade e “o 

conteúdo da representação provém da inteligibilidade da história e da cultura” 

(JOVCHELOVITCH, 2008, p. 74). 

 Essa polivalência da representação a reafirma enquanto estrutura mediadora. Ela está 

“entre” no triângulo “sujeito-objeto-outro” e em seus elementos constituintes. Nesse sentido, 

são os processos comunicacionais que, situando sujeitos em uma relação concreta com o 

contexto social, cultural e histórico, permitem a produção de meios simbólicos para a 

construção de uma representação específica de um objeto (concreto ou abstrato). Assim, as 

representações se inserem na rede de outras representações de um determinado enquadre 

social, cultural e histórico (JOVCHELOVITCH, 2008). 

 

3.2.  Das Representações Coletivas às Representações Sociais 

 

De acordo com Santos (2005), as representações sociais são uma expressão utilizada 

em psicologia social que abrange concomitantemente a teoria e o objeto por ela estudado. Seu 

objeto são os conhecimentos do senso comum. E, sua teoria, o modelo teórico para explicar e 

compreender a construção de tal conhecimento. “As representações sociais devem ser vistas 

como uma maneira específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos” 

(MOSCOVICI, 2003, p.46). 
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Essa teoria parte de uma crítica feita por Serge Moscovici à teoria de Émile Durkheim, 

que discute as representações coletivas como um modo de explicação geral de ideias e 

crenças. A principal questão para Durkheim era como é possível adquirir conhecimento do 

mundo externo. Ele parte da noção kantiana de representação a priori da mente para descartá-

la, concebendo que as representações permitem uma compreensão do mundo que ocorre 

através da experiência social. Elas são geradas coletivamente na vida social. As 

representações coletivas são imagens, crenças, símbolos e conceitos que surgem diretamente 

das estruturas sociais. Dessa forma, elas incluem todos os fenômenos que são produzidos 

socialmente, tais como religião, mito, ciência, etc. Para ele, as representações são fatos 

sociais, formando realidades sociais. Além disso, elas são externas aos indivíduos, que não 

contribuem em sua formação: essas representações exercem uma pressão coercitiva sobre os 

indivíduos. São elas, pelo fato de estarem “acima” dos indivíduos que podem gerar novas 

representações (MARKOVÁ, 2003). Ou seja, nessa perspectiva, um fenômeno somente se 

constitui enquanto tal ao se associar a um símbolo, permitindo sua caracterização pela 

representação. 

Moscovici (2003) a esse respeito, concebe que as representações possuem um caráter 

prescritivo, e que, devido a essa característica elas surgem como se fossem realidades 

inquestionáveis “elas são impostas sobre nós, transmitidas e são o produto de uma sequência 

completa de elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são resultados de 

sucessivas gerações. Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as 

descrições que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, implicam 

um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação da memória coletiva e uma 

reprodução na linguagem que, invariavelmente, refletem o conhecimento anterior e que 

quebra as amarras da informação presente” (p. 37). Contudo, essa prescrição da representação 

não se impõe “acima” dos indivíduos, sendo considerada um fator dialógico entre os 

indivíduos e a sociedade. 

Pinheiro Filho (2004) cita que Durkheim ao caracterizar as representações coletivas 

desloca a ênfase da morfologia social, mecanismo de fundamentação explicativa dos fatos 

sociais para uma atribuição valorativa ao simbolismo coletivo como o fundamento da 

realidade social. Essa mudança faz com que a problematização seja prescrita pela alma, que 

seriam os ideais, ao invés de ser atribuída ao corpo, que seria a morfologia. O que Durkheim 

queria promover era uma superação do discurso filosófico, substituir a epistemologia de Kant 

por uma teoria sociológica do conhecimento. Sendo assim, o ser humano tem por atributo 
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máximo ser algo social, cristalizado por mecanismos de coerção. Ele afirma que apenas a 

sociedade pode ser a sede dos atributos característicos do ser humano. Mas, através dela 

ocorre a transcendência pura da vida, que vai individualizar esse ser. Moscovici (2003), a 

respeito das representações coletivas, descreve que “essas representações são entidades 

sociais, com uma vida própria, comunicando-se entre elas, opondo-se mutuamente e mudando 

em harmonia com o curso da vida; esvaindo-se apenas para emergir novamente sob novas 

aparências” (p.38) “Pensar, com a ajuda de representações coletivas, possui suas leis próprias, 

bem distintas das leis da lógica” (MOSCOVICI, 2003, p.38). 

Moscovici (2003), porém, concebe que “as representações coletivas se constituem em 

um instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de ideais e crenças (ciência, 

mito, religião, etc.)”. Para Moscovici (2003) as representações “(…) são fenômenos que 

necessitam ser descritos e explicados. São fenômenos específicos que estão relacionados com 

um modo particular de compreender e de se comunicar – um modo que cria tanto a realidade 

como o senso comum” (p.49). Como ele afirma: “nossas coletividades hoje não poderiam 

funcionar se não se criassem representações sociais baseadas no tronco das teorias e 

ideologias que elas transformam em realidades compartilhadas, relacionadas com as 

interações entre as pessoas que, então, passam a constituir uma categoria de fenômenos à 

parte” (MOSCOVICI, 2003, p.48). Diferentemente de Durkheim, que afirma as 

representações coletivas como uma complexa classe de conhecimentos e crenças de difícil 

conceituação, Moscovici atribui às representações sociais uma designação de comunicação, 

valores ou ideias compartilhadas socialmente, que atuam regulando condutas padronizadas. 

 Assim, essa distinção entre representações individuais e coletivas feitas por Durkheim 

reflete uma espécie de equivalência que opõe coletividade, conceito e permanência de 

individualidade, percepção e imagem. E, nesse âmbito, as representações durkheimianas se 

situam na mesma lógica dual de Kant: de um lado as representações individuais e, de outro, as 

representações coletivas (MOSCOVICI, 2001). 

 De acordo com essa noção, as representações se tornam um conceito mediador entre o 

indivíduo e a sociedade, atuando como uma construção que articula os saberes em um 

conceito psicossocial. A sociedade se torna o canal de subjetivação e, por meio delas, as 

representações “individuais” se coletivizam, se socializam. Não podemos descrevê-las como 

individuais ou como coletivas porque elas perpassam esses valores em torno de uma relação 

intrínseca: a do indivíduo na sociedade. 
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 Sendo assim, a noção de Durkheim é a de que as representações são transcendentais ao 

indivíduo, agindo neles como uma força que origina o social. Elas são um complexo 

resultante da associação dos indivíduos ao longo da história. Contudo, penso eu, seria essa 

força resultante de uma estrutura fixa que atravessa a história ou seria uma confluência de 

crenças, opiniões, ideias, que se situa em um dado momento, para uma dada sociedade ou 

grupo? A resposta, Moscovici traz com a noção de que as representações surgem das práticas 

sociais. 

 Elas seriam teorias que o senso comum elabora em seu cotidiano para explicar a 

realidade, para tornar possível a comunicação, para tornar possível a convívio mútuo. Para 

isso, elabora-se um discurso que não possui uma noção individual, pois ele não se cria em 

uma mente, mas também, não se delimita a argumentos coletivos, porque esse “coro” surge 

com as individualidades. Portanto, lida-se com uma dialética sujeito-sociedade que forma um 

discurso que se articula formando representações. 

 

3.3.  As representações sociais 

 

Nesse sentido, por representação social se define a elaboração de um objeto social pela 

comunidade com o propósito de comunicar e agir (MOSCOVICI, 1963; WAGNER, 1998). 

Contudo, para que esse objeto se diferencie e possa se caracterizar como uma representação 

social, alguns processos se tornam imbricados. Esse objeto está implicado com os valores 

partilhados com os outros e que se concretizam na pertença a uma dada cultura 

(JOVCHELOVITCH, 2008). 

Dessa forma, o trabalho de representação consiste em amenizar o caráter de estranheza 

de um dado objeto, introduzi-lo no espaço do comum, do habitual, provocando a aproximação 

de concepções, de “expressões separadas e díspares que, num certo sentido, se procuram” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 61). Esse trabalho é duplo, pois separa conceitos e percepções 

frequentemente interligados, tornando o incomum habitual, familiar, além de fazer circular e 

reunir experiências, vocabulários, conceitos e condutas advindos de diversas origens.  

A representação é uma ‘estampagem’ do objeto que daí resulta e mantém por 

tanto tempo quanto se faça sentir sua necessidade. Essa estampagem - ou 

figura - misturada a cada operação mental como um ponto do qual se parte e 

ao qual se retorna, confere sua especificidade à forma de conhecimento que 

aí atua e distingue-se de toda e qualquer outra forma de conhecimento 

intelectual ou sensorial. Por essa razão, (...) toda representação é uma 

representação de alguma coisa (MOSCOVICI, 1978, p. 63). 
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Assim, um objeto é qualquer entidade material, imaginária ou simbólica que as 

pessoas nomeiam, atribuindo características e valores e, consequentemente, tornando-se aptas 

a falar sobre ele, sendo sempre um objeto para um grupo, sociedade ou cultura (WAGNER, 

1998). As representações são modos específicos de compreender, comunicar e criar a 

realidade, importantes porque orientam a forma de nomear e definir conjuntamente os 

diferentes aspectos da realidade cotidiana, interpretando-os e possibilitando tomar decisões e 

posicionar-se diante destes (MOSCOVICI, 2003). Caracteriza-se por ser uma forma dialógica 

gerada na interação com o outro pelas inter-relações eu/outro/objeto-mundo 

(JOVCHELOVITCH, 2008), a partir de outras representações (MOSCOVICI, 1994) e atua 

enquanto princípio organizador das relações simbólicas (DOISE, 2002). 

Nesse aspecto, a realidade, o cotidiano, apresenta-se como um conjunto de 

objetivações, uma rede constituída por uma ordem de objetos que foram designados como tais 

por meio da interação entre os indivíduos de uma dada cultura. Essas objetivações são 

significadas pela linguagem, em processos representacionais, os quais se conformam 

enquanto um repositório objetivo de vastas acumulações de significados e experiências que 

pode, então, preservar-se no tempo e transmitir-se às gerações seguintes.  

A representação, portanto, apresenta-se como um processo fundamental da vida 

humana, pois subjaz ao desenvolvimento mental, do eu, da sociedade e da cultura. E, assim, 

torna presente aquilo que está ausente por meio de símbolos, mostrando-se necessário ao 

desenvolvimento ontogenético, nos processos de construção da linguagem, além de ser 

imprescindível para o estabelecimento de inter-relações constituintes da ordem social, sendo o 

“material que forma e transforma as culturas, no tempo e no espaço (…). A realidade do 

mundo humano é, em sua totalidade, feita de representação e não faz sentido falar de 

realidade em nosso mundo humano sem o trabalho da representação” (JOVCHELOVITCH, 

2008, p.33). 

Por conseguinte, a realidade da vida cotidiana não é unicamente uma rede de 

objetivações; ela somente se torna possível por causa delas, em sua trama de sentidos. Dessa 

forma, constrói campos semânticos ou zonas de significação circunscritas, nas quais por meio 

de processos interacionais com os outros, o indivíduo pode se constituir (BERGER; 

LUCKMANN, 1996). 

Segundo Jodelet (2001), as representações sociais são criadas pela necessidade de 

saber como se ajustar, se comportar no mundo, dominando-lhe física ou intelectualmente, 
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assim como identificar e resolver os problemas que se apresentam: “sempre há necessidade de 

estarmos informados sobre o mundo à nossa volta” (JODELET, 2001, p. 17). Esse mundo é 

partilhado com os outros, que nos servem de apoio (de forma convergente ou pelo conflito) 

para compreendê-lo, administrá-lo ou enfrentá-lo. 

 Nessa perspectiva, as representações constituem uma realidade, um ambiente, ainda 

que simbólico, que formam sistemas de pensar e conhecer o mundo por meio de 

racionalidades contingentes, tornando o sentido sempre polissêmico. Essa realidade se 

estabelece pela rotina, pelo hábito (BERGER; LUCKMANN, 1996) e as reações que sucedem 

os acontecimentos cotidianos, as respostas aos estímulos, relacionam-se a determinada 

definição, comum aos indivíduos que pertencem a uma rede interacional, um dado contexto 

(MOSCOVICI, 2003).  

A realidade social, consequentemente, determina-se por aquilo que é aceito 

socialmente enquanto realidade (LEWIN, 1948), conformando-se na trama de representações 

que são impostas aos indivíduos e que é o produto de uma sequência completa de elaborações 

e mudanças que ocorrem no decurso do tempo, em sucessivas gerações. As representações 

guiam o modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade 

cotidiana, interpretando-os e possibilitando tomar decisões e posicionar-se diante destes. Elas 

podem ser observadas em múltiplas ocasiões, visto que elas circulam nos discursos, são 

veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, e cristalizadas em condutas e organizações, 

estando ligadas a sistemas culturais mais amplos, a conhecimentos científicos, à condição 

social e à esfera da experiência privada dos indivíduos. Assim, elas se apoiam em valores 

variáveis segundo os contextos de onde tiram suas significações, e em saberes anteriores, os 

quais são relembrados por uma situação social específica (JODELET, 2001).  

Por isso, os processos representacionais, basais a todo conhecimento, são contexto-

dependentes e possuem uma racionalidade, cuja lógica obedece a regras diferentes e 

desempenha funções específicas, que devem ser avaliadas em seus próprios termos e sem 

referência a um padrão absoluto. Dessa forma, elas possuem um ethos, um sistema normativo, 

uma dimensão ética que deve ser considerada (JOVCHELOVITCH, 2008). 

Esse ethos diz respeito a um conjunto de hábitos e práticas que conformam um modo 

de agir diante da realidade culturalmente delimitada (GEERTZ, 1973), uma matriz normativa, 

com regras socialmente aceitas e partilhadas. Essas regras, portanto, são convencionais e 

promovem uma regularidade, possuindo um papel legitimador na validação de certas práticas 

(MARCONDES, 2006). É por meio dessas convenções que o significado se torna público e 
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partilhado, permitindo a negociação das diferenças representacionais e interpretativas 

(BRUNER, 1997). Por isso, a ética tem como embasamento uma ancoragem nos costumes, na 

cultura, constituindo-se enquanto sistema normativo, mas ao mesmo tempo diz respeito à 

capacidade de lidar, negociar com essa normatividade. Assim sendo, toda cultura se constitui 

em uma ética, com valores concernentes às orientações para a ação. 

Essas convenções são perpassadas por normas (valores e regras de conduta) e práticas 

(rituais, modos de vida) que constituem controles sociais informais, desenvolvendo um 

repertório de práticas possíveis em um contexto, como, por exemplo, o padrão de consumo de 

uma droga. São essas normatizações que indicam quais substâncias podem ser usadas e em 

que circunstâncias, podendo ser informais e partilhadas em uma rede interacional ou 

formalizadas por legislação. Os rituais são os padrões de práticas legitimadas em torno de um 

objeto social, como o crack. Incluem-se nesses rituais, os métodos de aquisição da droga, a 

forma de consumir, a escolha do contexto de uso, as atividades que se associam ao consumo e 

as diversas formas de manejo aos efeitos negativos (ZINBERG, 1984).  

Esse controle social se determina, portanto, pelas regras e condições de uso, 

características de contextos específicos, nos quais o significado se constitui (MARCONDES, 

2000). As representações, práticas e os controles sociais informais sobre o crack constituem 

os contextos, nos quais se mantém uma rede interacional em que se partilham experiências e 

entendimentos sobre uma droga e as maneiras de consumi-la. Assim, diante de tais aspectos, 

questionou-se: como se constroem esses contextos de uso e como eles se articulam com as 

representações e práticas sociais partilhadas/ desenvolvidas pelos usuários? 

O objetivo dessa pesquisa, então, foi compreender os contextos de uso do crack, através 

da análise das representações e práticas sociais relacionadas ao seu consumo e o modo como 

elas se constroem nas redes interacionais de seus usuários. Considerando-se que essas 

representações são originadas na interação social desses indivíduos com seus grupos de 

pertença, a intenção desse estudo foi investigar sua elaboração e negociação pelos atores 

envolvidos nesse processo e suas relações no desenvolvimento das práticas de uso entre 

usuários. 

Esse estudo pode contribuir na compreensão acerca do fenômeno do uso crack, 

disponibilizando atributos para a elaboração de políticas e ações públicas sensibilizadas às 

particularidades locais dos contextos de uso em que se desenvolve. E, dessa forma, apresenta 

subsídios para se pensar as práticas de cuidado aos usuários de crack, embasadas nas 

representações sociais, assim como nos valores subjacentes a essas representações. O 
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conhecimento dessas representações, portanto, pode ser pensado como uma estratégia 

necessária nas intervenções aos problemas relacionados ao crack, pois permite considerar as 

singularidades de cada cultura e seus grupos sociais no planejamento e implementação de 

políticas públicas. Planejar ações desligadas da realidade cultural vivida e praticada significa 

planejar ações pouco eficazes nos cotidianos das instituições sociais. Dessa forma, debruçar-

se sobre as interpretações cotidianas, sobretudo dos usuários, permite que sejam produzidos 

modelos de atenção construídos com as pessoas às quais as intervenções se destinam e que 

possam ser incorporados nas práticas sociais como um todo. Ao se desconsiderar o ethos de 

um dado setor da sociedade, trabalha-se com uma universalização de valores. 

Como afirma Oliveira e Nappo (2008), os usuários desenvolvem intuitivamente 

estratégias de redução de danos, seja em busca de um desagravo no consumo, ou mesmo 

como mediação à abstinência. Desse modo, deve ser ressaltada a importância de se considerar 

as estratégias de cuidado desenvolvidas e compartilhadas pelos usuários, pois “é mais 

provável que o indivíduo se desvie de programas estabelecidos para ele pelos outros do que de 

programas que ele próprio ajudou a estabelecer” (BERGER; LUCKMANN, 1996, p. 89). 

Além disso, a forma como o assunto vem sendo problematizado pela mídia e em 

produções científicas necessita de reformulações. A evidenciação de efeitos nocivos sobre o 

crack e a legitimidade de “especialistas” na área, remetendo a discussão para a ordem de um 

determinismo farmacológico podem ser esclarecidas com esse estudo, pois há uma ausência 

de pesquisas que investiguem esse fenômeno em outras dimensões. Deve ser considerado que 

a análise da problematização do objeto droga (da droga como problema social) e do impacto 

dos sistemas normativos (valores, moral) constitui uma via de análise heurística (DANY, 

2006) e, por isso, precisa do destaque de outras dimensões interpretativas, considerando-se a 

complexidade do fenômeno. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral 

 

Analisar os contextos de uso do crack através da análise das representações e práticas sociais 

relacionadas ao seu consumo. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

4.2.1. Identificar as práticas de uso do crack; 

4.2.2. Analisar os conteúdos das representações sociais do crack e os seus processos 

subjacentes; 

4.2.3. Analisar as relações entre as representações e as práticas de uso do crack. 
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5. MÉTODO 

 

Este estudo tem como referencial a abordagem qualitativa. A escolha desse tipo de 

pesquisa como meio de estudar o assunto ocorre pela possibilidade de análise dos significados 

e seus processos de constituição no cotidiano e nas circunstancias de formação, através do 

diálogo com os atores sociais envolvidos. Parte-se do pressuposto que esse diálogo é 

emblemático do modo como as representações se constroem no cotidiano, funcionando como 

caminho para acessar a cultura de certo grupo de pessoas. Para acessar essa experiência deve-

se valorizar a linguagem comum e o uso concreto dos significados como a principal instância 

de investigação, pois a partir do uso, a representação constitui convenções e regularidades, 

originadas dialogicamente nas práticas sociais e que se tornam legitimadas enquanto 

repositório cultural de determinados grupos. 

 

5.1. Local da pesquisa 

 

 A pesquisa foi desenvolvida em unidades do Programa Atitude e em cenas de uso de 

crack localizadas na Região Metropolitana de Recife, com auxílio de equipes do Consultório 

na Rua de Olinda. Essas cenas de uso foram mapeadas em pesquisa desenvolvida em 

2011/2012, pela Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e Secretaria Nacional de Políticas 

sobre Drogas (SENAD) – “Perfil dos usuários de crack nas 26 capitais e distrito federal”, 

coordenada em Pernambuco pela Drª Naíde Teodósio Valois Santos e Drª Ana Maria de Brito. 

No entanto, também houve colaboração das equipes do Consultório na Rua para localização 

de novas cenas. 

O Programa Atitude – Programa de Atenção Integral aos Usuários de Drogas e seus 

Familiares – é um conjunto de serviços criados a partir do Plano Integrado de Enfrentamento 

ao Crack e outras Drogas, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos 

Humanos do Estado de Pernambuco (SEDSDH). Faz parte da rede de serviços do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS), sendo construído em consonância com as diretrizes da 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e da Tipificação de Serviços 

Socioassistenciais – Resolução CNAS n° 109, de 11 de novembro de 2009 (BRASIL, 2009; 

2010). Suas ações se pautam na proteção social do usuário de crack. Seu objetivo é garantir 

acolhida e proteger usuários com grande exposição à violência, por meio de serviços de 

abordagem social e acolhimento institucional. Dessa forma, busca reduzir riscos e danos aos 



46 
 

indivíduos em situação de uso intenso de crack ou em condição de ameaça ou riscos de 

violência. 

O programa se organiza através de núcleos regionais, sendo compostos por: serviço 

especializado em abordagem social (Atitude nas Ruas), Casa de Passagem (Centro de 

Acolhimento e Apoio), Acolhimento Institucional (Centro de Acolhimento Intensivo) e 

Residência Acompanhada (Aluguel Social). As equipes contam com psicólogos, assistentes 

sociais, enfermeiros, pedagogos, educadores e cuidadores. 

O Atitude nas Ruas funciona como um serviço itinerante, atuando de forma 

territorializada, em locais que se constituam como cenas de uso de crack ou que habite grande 

contingente de usuários. As ações do serviço têm como finalidade mapear áreas de uso e, com 

isso, procurar construir vínculos com os usuários, de modo a desenvolver estratégias de 

redução de danos e riscos. Além disso, também promove cuidados primários e 

encaminhamentos para outros serviços. 

O Centro de Acolhimento e Apoio oferta serviços como uma Casa de Passagem. Desse 

modo, possui localidade fixa e atende usuários em situação de vulnerabilidade social em 

decorrência do uso de drogas e seus familiares. Funciona 24h por dia. Busca assegurar 

acolhimento singularizado, descanso, higiene, alimentação e cuidados primários. As 

atividades desenvolvidas têm como finalidade a redução de danos e riscos, assim como 

encaminhamentos para a rede do Sistema Único de Saúde (SUS).  

O Centro de Acolhimento Intensivo atua na oferta de acolhimento institucional. Tem 

como objetivo garantir proteção integral e abrigamento aos usuários de drogas com vínculos 

familiares fragilizados ou rompidos e com grande exposição à violência, em decorrência do 

consumo. O serviço tem endereço sigiloso e funciona 24h por dia, podendo o usuário 

permanecer até seis meses. 

O aluguel social é um benefício eventual, constituído como porta de saída do Centro 

de Acolhimento Intensivo. Caracteriza-se como espaço residencial alugado para os usuários e 

seus familiares, em condição financeira desfavorável. O tempo de permanência é de seis 

meses e conta com acompanhamento profissional sistemático. 

O consultório na Rua é um programa do Ministério da Saúde, implementado a partir 

da portaria n° 122, de 25 de janeiro de 2011 (BRASIL, 2011). É uma proposta que procura 

ampliar o acesso da população de rua e ofertar, de maneira mais oportuna, atenção integral à 

saúde, por meio das equipes e serviços da atenção básica. Diz respeito a um serviço itinerante, 

assim como o Atitude nas Ruas, que oferta recursos para cuidados básicos de saúde a usuários 
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em situação de alta vulnerabilidade social. É um serviço que tem como função principal atuar 

como mediador para a população em condições de precariedade social se inserir na rede SUS. 

É constituído por equipes multiprofissionais, compostas por psicólogos, assistentes sociais, 

enfermeiros e agentes redutores de danos. 

 

5.2. Participantes 

 

Participaram desse estudo, usuários de crack de grupos sociais distintos e com 

diferentes padrões de consumo da Região Metropolitana de Recife (RMR). Os usuários foram 

convidados a participar da pesquisa através da entrada em cenas de uso de crack e por meio de 

profissionais do Programa Atitude, quando se encontravam nos serviços.  

 Essa pesquisa contou com a participação de 14 usuários de crack, provenientes de 

diversas localidades da RMR. A faixa etária desses usuários se situava entre 18 a 35 anos. A 

maioria possuía um consumo de crack de até três anos, tinham abandonado os estudos no ensino 

fundamental e tinham uma renda familiar média de um salário mínimo9. 

 O critério de seleção para participar da pesquisa era o indivíduo consumir crack. 

Procurou-se encontrar usuários de diferentes localidades e com padrões de consumo distintos. 

Os usuários recrutados em cenas de uso foram levados a um local que oferecia sigilo e 

privacidade para que temas delicados fossem abordados, tal como aqueles que se encontravam 

em unidades do Programa Atitude. Contudo, para esse grupo foi utilizado como critério de 

participação apenas os usuários recém chegados/ acolhidos no serviço Essa medida foi tomada 

com o intuito de minimizar o contato do usuário com a instituição, bem como as possíveis 

influências pelo lócus de cuidado.  

 Deve ser ressaltado que os usuários entrevistados estavam no Centro de Acolhimento e 

Apoio ou no Centro de Acolhimento Intensivo. A entrada nesse espaço ocorreu devido a 

minha inserção profissional como psicólogo no serviço. Assim, as entrevistas se realizaram 

seguindo roteiro de entrevista (APÊNDICE A) e após apresentação e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE B). 

 

 

                                                           
9 O salário mínimo em vigor no momento da pesquisa (2013) era R$ 678,00, o equivalente em 

dólares americanos a U$ 305,47. 
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5.3. Procedimentos 

 

5.3.1. Procedimentos de coleta 

 

O período de coleta dos dados teve duração de aproximadamente seis meses (entre abril 

e setembro de 2013). As entrevistas eram realizadas em turnos e dias da semana variados. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, técnica que possibilita uma cobertura mais 

profunda sobre determinados assuntos, permitindo abordá-los de forma mais complexa e 

investigar aspectos delicados (BONI; QUARESMA, 2005). 

Os usuários que se encontravam no Programa Atitude eram convidados quando 

chegavam às unidades dos serviços, a partir da identificação dos critérios que os tornassem 

aptos a participar da pesquisa. Esse procedimento ocorria enquanto atuava como psicólogo no 

espaço. Em alguns casos, outros profissionais também identificavam possíveis participantes e 

os avisavam da possibilidade de conceder uma entrevista. 

Por sua vez, os usuários entrevistados a partir das cenas de uso, foram identificados 

com a ajuda das equipes do Consultório na Rua de Olinda. As equipes procuravam usuários 

com o perfil indicado para participar da pesquisa e os convidava. Assim, durante os turnos de 

ação do Consultório, eu acompanhava as equipes e novamente entrava em contato com os 

usuários. Ao aceitar a participação, dirigíamo-nos a algum local propício para a realização da 

entrevista. 

As entrevistas realizadas foram gravadas digitalmente e transcritas na íntegra. A média 

de duração foi 20 minutos.  

 

5.3.2. Procedimentos de análise 

 

Realizou-se Análise Temática de Conteúdo das informações obtidas, a qual pode ser 

definida como um conjunto de técnicas de análise voltadas à descrição dos conteúdos imersos 

nas comunicações e que permite inferir conhecimentos relativos às condições de produção e 

transmissão desses conhecimentos, através do desmembramento do texto em categorias, 

seguidas de um reagrupamento por analogias (BARDIN, 1977).  

 As entrevistas foram categorizadas, compondo famílias de significados que 

contemplavam o discurso dos usuários, situados em unidades hermenêuticas. Nesse sentido, 
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essas categorias eram organizadas por meio do conteúdo discursivo presente nas entrevistas e 

pela frequência de enunciação. Seguidamente, eram identificadas como compondo determinada 

família de significados e agregadas em termos de similaridades e relação com a temática 

discutida. 

Esses procedimentos foram realizados com o auxílio do software Atlas.ti. Essa escolha 

decorreu das possibilidades de sistematização das categorias analíticas ofertadas pelo 

programa. Além disso, o Atlas.ti possui algumas vantagens em relação às técnicas utilizadas 

na Análise de Conteúdo. Os recursos de anotações e comentários, a elaboração de relatórios, 

memorandos, disposição de dados em tabelas e matrizes, etc. 

É importante destacar que as análise realizadas no software eram manuais, no sentido 

de não haver procedimentos automatizados de categorização ou interpretação. O Atlas.ti 

funcionou como um instrumento de análise, facilitando esse processo.  

 

5.4. Considerações éticas 

 

O estudo está conformado às regras do Conselho Nacional de Saúde (CNS), através da 

Resolução N° 466 (BRASIL, 2012), que estabelece as diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos. Essa pesquisa foi realizada após a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco (CEP- UFPE) 

(ANEXO A) e com a Carta de Anuência do Programa Atitude (Anexo B). 

Com o término do estudo, as entrevistas e transcrições, assim como as informações 

dos instrumentos utilizados estão guardadas por um período de cinco anos no Laboratório de 

Interação Humana. Para a garantia do anonimato, as identidades e dados pessoais dos 

participantes serão mantidos em sigilo e, quando necessário, será utilizado um pseudônimo ou 

outra forma de codificação que não revele suas identidades nem permita associações. 
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6. AS EXPERIÊNCIAS DE USO DO CRACK 

 

Os discursos analisados indicam a organização das representações do crack entre 

usuários circunscritas em torno de quatro agrupamentos principais, nos quais objetos distintos 

se engendram para a construção do sentido: 1) Prazer/ Destruição; 2) Prazer/ Dependência; 3) 

Dependência/ Criminalidade; 4) Alteridade/ Identidade. 

 

6.1. O circuito do prazer/destruição 

 

O uso do crack é apresentado pelos usuários entrevistados como um modo de prazer 

único, um momento de completude, que proporciona uma experiência de transcendência, um 

prazer orgástico, levando o usuário a se inserir em diferentes planos de realidade. Uma 

vivência ontológica de supressão de si, na qual a experiência prazerosa dos efeitos remete a 

uma incessante busca por manutenção dessa condição. Como descrevem os usuários: “É um 

negócio tão... Que fica difícil de dizer ... Bate um negócio, uma sensação massa, como se 

estivesse gozando, entendeu? É uma sensação assim tão... É uma sensação boa” (Carlos10, 18 

anos). 

Uma sensação, assim... como se eu tivesse viajado, como se eu tivesse ido 

para outro mundo, está entendendo? Senti uma dormência totalmente no 

corpo. É como se tudo aquilo que eu tinha planejado mudasse de repente. 

Eu tinha planejado uma coisa. Então, já tomava a sua a mente, a droga e 

esquecia tudo, sabe? Só pensava no próximo pega, só pensava no próximo 

pega que eu ia dar, no próximo crack (Rafael, 22 anos). 

É assim... Uma sensação, vamos supor, um gostinho bom, de sedução. 

Aquele cheirinho bem suave, tipo um perfume. Que ele, o cheiro dele é um 

cheiro suave. É aquilo que comove, assim, o que hoje muita gente é doente 

por ela. É um efeito que ela toma conta de todo o seu ser, dentro de 

segundo, que é o que dá mais vontade de você fumar mais ainda. Por conta 

do gosto dela, o gostinho que ela tem. Quanto mais você fuma mais da 

vontade de fumar mais, porque não tem aquele negócio de você fumar e ‘pô, 

fiquei de boa’ (João, 28 anos). 

 

                                                           
10 Todos os nomes utilizados nessa pesquisa são fictícios. 



51 
 

O prazer obtido pelo consumo do crack se destaca entre as experiências vividas pelos 

usuários da droga. A organicidade dos efeitos, como a dormência labial ou o sabor da 

substância ao ser fumada são exaltados nos discursos. Todavia, a experiência de transcender 

ao momento atual, a supressão temporal, a mudança perceptiva em relação ao ambiente são os 

pontos que os usuários demarcam no enaltecimento à droga. Os relatos indicam a obtenção de 

um prazer singular, indescritível. Uma experiência delimitadora do modo de encarar a 

realidade. Esses trechos exemplificam: “Aí o cara fica só olhando para o tempo, parado, o 

cara fica estatelado. Mas, é ligeiro demais, uns 20 segundos ou menos a lombra arreia. Aí só 

vem a ânsia de fumar mais” (Daniel, 18 anos). 

Sentia... Assim, o lábio adormecer, a boca adormecer, aquele gosto bom 

né? A sensação foi de... Sei lá cara. Uma sensação muito, muito boa né? 

Muito boa mesmo. Vem aquele gosto, aquela lombra, aquele... A 

sensação não tem explicação não, mas uma sensação muito massa véi. 

Uma sensação arretada mesmo. E foi quando eu comecei a usar 

realmente, dar tiro11 na lata, foi quando as coisas começaram a desandar 

(Antônio, 25 anos). 

Entretanto, apesar desse destaque pelo prazer obtido, os elementos predominantes 

dessa representação remontam à questão da destruição provocada pela droga. Existem 

inúmeras referências veladas sobre o prazer promovido pelo crack, mas o sentimento de culpa 

faz com que o discurso contenha sempre um “porém”, que implica nos efeitos destrutivos 

esperados. No discurso dos usuários, a caracterização do crack é realizada através de dois 

agrupamentos principais: 1) o caráter destrutivo da droga relacionado com diversas práticas; e 

2) o componente prazeroso, discutido de forma velada e com bastante culpa, sempre 

remetendo aos prejuízos que o uso provocou em sua experiência. Importante observar como 

esse discurso se articula com as representações predominantes nos campos midiático e 

científico. 

Nesse sentido, as representações partilhadas nesses contextos também situavam o 

crack como droga da destruição, responsável pelo fracasso de planos de vida, desconstrução 

familiar, carreira profissional, etc. Esse aspecto destruidor se evidenciou também no modo de 

consumir a droga, que implicava em episódios de ingestão intensa, com deterioração orgânica 

                                                           
11 A expressão "dar um tiro” não tem uma origem definida. Entende-se que essa denominação tenha relação com 

a tradução shot, termo inglês utilizado para designar o consumo rápido de alguma substância. É frequentemente 

usado para o consumo de bebidas destiladas nos Estados Unidos e Europa, mas com indicações para o crack 

também. 
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e prejuízos para a saúde. As práticas de cuidado no consumo se tornavam despercebidas, 

apesar de presentes, somente sendo atentado o caráter nocivo da experiência. 

Desse modo, o crack é concebido como a droga que só traz destruição, uma “praga 

que veio para destruir o mundo” e que controla as ações de quem a consome, levando seu 

usuário a roubar, matar, etc. Existe uma forte tendência religiosa na construção dessas 

representações, as quais podem ser observadas nas descrições apocalípticas a respeito do 

consumo de crack. As descrições associam a droga a um processo de desconstrução de 

projetos de vida, envolvimento com a criminalidade e um fim trágico: “cadeia ou cemitério” 

(Rafael, 22 anos). Com isso, os efeitos que motivavam ao uso são deixados de lado, sendo 

evidenciados apenas os prejuízos que a droga pode provocar, apesar do prazer proporcionado 

pelo consumo estar sempre em evidência, implicitamente. Como afirma Bruno: “Eu acho que 

o crack é um, que nem muitos dizem: é uma droga que veio para arrasar tudo e todos. Acho 

que é uma abominação” (Bruno, 35 anos). 

Essa foi a pior droga que veio, foi para destruir. Porque depois veio crack, 

veio destruição, morte, muitas mortes. A maioria das mortes, a maioria de 

presos é tudo por causa de tráfico de pedra. Morte por causa de pedra, tudo 

por causa disso (Aline, 21 anos). 

Uma grande parcela do discurso dos usuários se ancorava em valores religiosos na 

construção dessa característica destrutiva, argumentando que as repercussões sociais desse 

processo se relacionavam a entidades cristãs, como o Satanás, ou castigo divino. Essa marca 

religiosa parece assumir um papel importante na construção social do crack, em especial na 

culpa que os usuários sentem com os efeitos prazerosos da droga. Essas falas demonstram: 

“Rapaz, o crack para mim é... Vou colocar mais para o lado espiritual. Eu acho que o crack 

é uma das coisas, é uma das partes do fim do mundo” (Rafael, 22 anos).  

O crack é uma peste. Chegou na Terra para roubar, matar e destruir. Tudo 

de ruim vêm dela. Morte, ameaças, mortes entre amigos, entre irmãos, 

família, parentes, destruidor de lar. É devastadora essa droga. Aí eu acordei 

eu digo “meu irmão não vou ficar nessa não. Não vou deixar Satanás agir 

na minha vida não (Carlos, 18 anos). 

Assim, que via e pá que apareceu uma praga no mundo para destruir, 

matar, acabar, fazer tudo. Tudo o que é de mal ia fazer. Aí eu “isso é 

conversa rapaz?”. Aí apareceu essa droga para chegar e destruir todo 

mundo (Roberto, 29 anos). 
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A influência de elementos da moral cristã pode ser reflexo da formação religiosa dos 

brasileiros, que termina por se diluir na ordem social como valores cotidianos, desassociados 

de sua origem. Como afirma Martin-Baró (1987), a cultura cristã predominante termina por 

projetar valores que perpassam a instituição religiosa, incorporando-se nas normas sociais 

partilhadas na região. Dados do último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) revelam que 86,8% da população brasileira se declara adepta ao cristianismo: 

Católicos – 64,6% ou Evangélicos – 22,2% (BRASIL, 2010). 

Além disso, é importante atentar para a quantidade de instituições religiosas 

desenvolvidas no país para lidar com a problemática do crack. Dados do Censo das 

Comunidades Terapêuticas no Brasil, financiado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (BRASIL, 2013), do Ministério da Justiça, reúnem informações sobre um total de 

1.795 comunidades terapêuticas, indicando uma forte influência dessas instituições nos 

problemas referentes ao uso de drogas. Nesse âmbito, um dos princípios que regem algumas 

das comunidades terapêuticas, pautam-se na imposição da religiosidade, prioritariamente 

cristã. 

A consagração dessas concepções que satanizam as drogas remete a um retorno às 

teorias animistas, que atribuem propriedades e intencionalidade às substâncias inanimadas. A 

associação entre drogas e o demônio tem origem em épocas remotas e parece se ancorar em 

princípios éticos cristãos, como a rejeição ao prazer carnal e a culpa como meio de expiação 

dos pecados. Essa ética considera que toda ebriedade implica debilidades culpáveis 

(ESCOHOTADO, 1996). A moral cristã abole as possibilidades de prazeres carnais, 

argumentando que a dor e aflição são modos de aproximação com o divino e atribui à 

abstinência rigorosa um alto valor ético. Diante dessa matriz valorativa, o prazer se insere no 

campo da morte e do mal. Nos saberes produzidos embasados nessa ética são apontados como 

consequência de práticas hedonistas o esgotamento do organismo, a morte do indivíduo, o 

dano causado a toda a humanidade, com a constituição de pragas, etc. O indivíduo se torna 

virtuoso quando desvia do prazer, de sua tentação, não cedendo aos prazeres, uma abertura ao 

mal (FOUCAULT, 2009). 

Nesse sentido, nos dias atuais, a relação da embriaguez (compreendida como qualquer 

alteração da consciência) com o demônio segue tendo repercussão social. As representações 

referentes à embriaguez do outro são mordazes e condenatórias. Algumas expressões 

renascentistas e coloniais de representação da embriaguez podem ser notadas como elementos 

de um pensamento vivo (VARELLA, 2013).  
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Entretanto, além dessa perspectiva cristã, também é importante destacar que essa 

característica destrutiva possui influências explicitamente observáveis na mídia brasileira, 

sobretudo através do jornalismo policial. Essas notícias ressaltam a violência cometida nos 

contextos do narcotráfico e repressão policial, destacando a criminalidade e o alto índice de 

homicídios nos contextos de uso da droga (SANTOS; ACIOLI NETO; SOUSA, 2012).  

 

6.2. A causalidade atribuída entre prazer e dependência 

 

Também se evidencia o potencial dependogênico da substância, relacionado com o 

prazer intenso que o crack promove. A dependência foi fortemente apresentada como um 

reforçador desse modo de lidar com a droga. Ao afirmar que se encontrava doente, 

dependente do crack, os usuários demonstravam não ter mais preocupações em mediar o 

consumo, acreditando se tornar “dominados” pela droga.  

De tal modo, os entrevistados relatam que as expectativas sobre o crack partilhadas em 

seus contextos interacionais associavam essa prática à perda de controle, identificada como 

um processo de destruição que instaura a impossibilidade de interrupção do consumo. A 

atribuição de um alto poder de dependência ao crack demarca as ações dos usuários e parece 

ter papel central no direcionamento a um ciclo de consumo intenso. 

Ouvia falar muito, né? Que o crack geralmente, hoje e antes, no passado, 

era a coisa mais terrível que tinham falado, né? Discriminado né? E é a 

realidade. Era tipo usar e era amor à primeira vista. Usou, se apaixonou. 

Mas eu estou lutando aí e estou conseguindo sair do crack (Tiago, 18 anos).  

É cinco minutos de céu e o resto é de inferno. Você procura... Tem hora que 

procura o chão e não acha. Aí o que eu vejo é isso. Se tiver o controle cada 

um faça o seu, continue se quiser, se não quiser não fume. Mas se não tiver 

controle é melhor procurar um tratamento, porque se não é cadeia ou 

cemitério (Renato, 34 anos). 

De acordo com Velho (1987), as representações produzidas a respeito de determinado 

objeto implicam na constituição de um sistema normativo, uma ordem moral, delimitando 

fronteiras simbólicas e modos de ser e agir no mundo. Essa consideração a respeito da 

dependência é relevante ao se observar que as experiências de “dominação” da droga eram 

passíveis de controles sociais formais ou informais. O que se passava, contudo, era uma 

indisponibilidade em se preocupar com o manejo desses controles. A experiência do consumo 
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foi apresentada como sendo sempre mediada por algum tipo de controle, mesmo quando o 

usuário considerava que a droga havia tomado conta de seu ser. Por exemplo, ao situar seu 

cotidiano de consumo semanal, relatava ter feito diversas escolhas por conta do trabalho ou 

por preocupação com a saúde. Entretanto, essas práticas de cuidado não se evidenciam, pois 

ao falarem sobre os episódios de uso, apenas o que se ressalta são os prejuízos obtidos. Os 

trechos abaixo descrevem essa relação na descrição de um dos usuários entrevistados. 

Às vezes tinha, eu pegava a onda e dizia “vamos fumar quando eu chegar do 

trabalho”. No meu trabalho eu nunca fumei não para não me queimar e 

também não para não perder meu emprego (...) Assim, que via e pá que 

apareceu uma praga no mundo para destruir, matar, acabar, fazer tudo. 

Tudo o que é de mal ia fazer. Aí eu “isso é conversa rapaz?”. Aí apareceu 

essa droga para chegar e destruir todo mundo (Roberto, 29 anos). 

 Dessa forma, a dependência se apresenta como elemento predominante na 

representação social do crack, implicando também nas motivações do consumo. Os usuários 

descrevem que a partir do momento em que se instaura a dependência pela substância, as 

ações e decisões se pautam num “controle farmacodeterminado”, em que o crack “decide” e 

leva a realizar atividades que não faziam parte do seu repertório de práticas. Por isso, ao usar 

e, consequentemente, tornar-se dependente, as atividades de roubo e homicídio são 

decorrentes dos efeitos da droga. Como destaca Rafael: “Até que eu tentava, lutava para eu 

parar, mas já estava dependente já, não conseguia mais não. Parar de usar né? Não me via 

sem... Era muito bom” (Rafael, 22 anos). 

 Assim sendo, as práticas sociais se desenvolvem em uma relação recíproca com essas 

representações (JOVCHELOVITCH, 2008). Dessa maneira, constroem-se representações 

sociais cujos conteúdos não só expressam, mas produzem as relações que se estabelece com 

os outros em contextos específicos (JODELET, 1984). Portanto, a entrada do indivíduo na 

rede de significados, que constitui a cultura, ocorre na interação com os outros e remete à 

incorporação dos valores partilhados por seus membros, situando o indivíduo enquanto 

pertencente desse contexto (BRUNER, 1997). Parte-se da pertença, não do saber, que 

depende do contexto e se enraíza em um modo de vida (JOVCHELOVITCH, 2008). Os 

valores são inerentes ao empenho nesses modos de vida, os quais na sua complexa interação 

constituem a cultura. Esse empenhamento não é apenas uma preferência, é uma crença, uma 

ontologia. Devido a sua dependência dos significados, assim como dos procedimentos de 

interpretação e negociação compartilhados, os valores subjacentes a um modo de vida são 
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incorporados na identidade de cada um e, ao mesmo tempo, situam-no na cultura (BRUNER, 

1997). 

Nessa perspectiva, as representações constituem uma realidade, um ambiente, ainda 

que simbólico, que formam sistemas de pensar e conhecer o mundo por meio de 

racionalidades contingentes, tornando o sentido sempre polissêmico. Essa realidade se 

estabelece pela rotina, pelo hábito (BERGER; LUCKMANN, 1996) e as reações que sucedem 

os acontecimentos cotidianos, as respostas aos estímulos, relacionam-se a determinada 

definição, comum aos indivíduos que pertencem a uma rede interacional, um dado contexto 

(MOSCOVICI, 2003). Assim, elas se apoiam em valores variáveis segundo os contextos de 

onde tiram suas significações, e em saberes anteriores, os quais são relembrados por uma 

situação social específica (JODELET, 2001).  

Por isso, apesar da existência de um efeito advindo das propriedades químicas da 

droga, a orientação da experiência parece se relacionar com as expectativas pelos efeitos 

“conhecidos”. A eficácia simbólica das representações possui um poder predominante em 

relação à própria experiência orgânica, farmacológica. Além disso, o modo como o consumo 

é simbolizado, a função que essa prática desempenha, o sentido que adquire na vida de cada 

usuário tem um papel determinante. Não somente a química, mas a história de vida e o lugar 

simbólico do crack também estão envolvidos.  

 

6.3. As relações entre dependência e criminalidade 

 

Conforme Becker (2008/1963), o uso de uma droga atua a partir das concepções que 

um indivíduo possui a seu respeito, assim como dos usos a que se destina. Essa concepção se 

desenvolve ao longo de sua experiência com a droga, enquanto objeto social.  Assim sendo, 

perante essa compreensão da dependência, os usuários consideravam que o envolvimento com 

a criminalidade era uma consequência do consumo do crack. A dependência orientava suas 

ações à prática de crimes. Porém, a associação com pessoas que cometiam furtos ou assaltos, 

por exemplo, decorria de uma norma vigente naqueles contextos, anterior ao consumo. O 

crime, dentro dessa rede interacional, já era uma atividade legitimada. Ressalta-se que, tal 

recurso possui alguns desvios, pois apesar dos usuários estabelecerem discursivamente uma 

relação causalística entre o crack e as práticas criminosas, demonstram que não estão 

inseridos nessa realidade. Para alguns, o único meio legitimo para obtenção do crack é através 

do trabalho.  
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É importante destacar que a despeito de se encontrar diversos usuários que 

eventualmente se tornam ladrões ou assassinos, precisa-se atentar para o processo de 

mediação de normas, práticas e circunstâncias na construção dos efeitos de uma droga 

(MORGAN; ZIMMER, 1997). Como afirmado anteriormente, os efeitos advindos do uso de 

uma substância têm ligação direta com os contextos sociais de uso, não decorrendo apenas em 

função de suas propriedades farmacológicas, mas também das práticas locais desenvolvidas 

por grupos (BECKER; 2008/1963). 

Por isso, a relação do consumo de crack com a criminalidade, em ações como o furto 

ou roubos parece se associar diretamente com as representações partilhadas sobre o assunto, 

demonstrando uma inter-relação entre as práticas desenvolvidas e as representações. O 

processo deve ser compreendido de forma dialética, pois a construção dessas representações 

também pode ter ocorrido em contextos em que o crime era uma atividade legitimada entre 

seus participantes. 

Porque o usuário de crack ele rouba que só a bexiga né? Rouba, mata, 

muita gente mata para roubar. Como passa na TV, o cara rouba, o cara 

mata. A sociedade já olha com um jeito diferente para o cara. Não são 

todos, mas fica com pena da pessoa. Mas tem muita gente que chega já olha 

com outro olho, de outro jeito o cara, discriminando o cara (Daniel, 18 

anos). 

Segundo os usuários, esse processo de inserção em atividades de roubo, muitas vezes, 

tem início nas interações com outros indivíduos que já praticavam-nas. O consumo de crack 

também se torna um modo de inserção social, diante de algumas redes interacionais. Desse 

modo, a influência social e a legitimidade dessas práticas como modos de aquisição da droga 

levavam o indivíduo a cometer tais crimes. É a fissura da droga, de acordo com os usuários, 

que motiva a ação do roubo, um processo quase orgânico.  

Os caras começaram a fumar, tal, eles estavam fumando de graça né? E 

fumavam lá e me davam. Então, eu queria ser como os outros né? Lá. Entre 

aspas eu queria ser como os outros. Eu queria que as pessoas me vissem 

com outros olhos. Então eu continuei, eu continuei. Fumava maconha e 

fumava ela também (Rafael, 22 anos). 

Quando eu comecei a me envolver mais dentro das drogas aí eu me ligava 

nos caras lá roubando. Quando eu comecei, eu não comecei a roubar, não. 

Trabalhava, tinha o dinheiro que meu pai me dava e depois quando a minha 

família descobriu que eu estava usando droga parou de me dar, quando eu 
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estava usando crack né? Aí eu comecei a traficar, comecei a roubar pra 

usar. Todo dia, todo dia de manhãzinha saía de casa e era o dia todinho, 

roubando, usando, vendendo, usando (Daniel, 18 anos). 

Desse modo, apesar dos usuários afirmarem que suas ações não são determinadas por 

essas normas, as representações hegemônicas em seus contextos de uso remetem a essas 

atividades como verdades sobre o crack. Ou seja, mesmo vivenciando outras experiências 

com a droga, acreditam que seu uso remete ao âmbito do prazer destrutivo, da impossibilidade 

de ação voluntária, na encarnação de uma figura de repulsa. As normas sociais vigentes na 

informalidade desses campos convocam os usuários a se tornarem dependentes, criminosos e 

incapazes de construir planos de vida. Marcos e Antônio explicam: “Porque eu andava com 

gente que pensava em roubar, matar, sequestrar. Eu andava com gente assim. Aí desse jeito 

eu queria mudar e nunca ia mudar” (Marcos, 19 anos); “Fumava numa boa e quando 

acabava ficava sem saber onde buscar dinheiro, aí batia aquela nóia na cabeça de roubar. Aí 

eu pegava e ia roubar mesmo, ia assaltar pegar celular, carteira” (Antônio, 25 anos). 

Essas normas se configuram em meio a um contingente de práticas sociais legitimadas 

em torno do uso do crack, as quais são todas criminalizadas, tal como o furto, roubo, tráfico. 

O campo de orientação desse objeto situa que essas são as práticas decorrentes ou 

relacionadas ao crack. Mesmo quando o trabalho se encontra extremamente evidenciado, 

como valor referencial para as práticas do usuário, ainda assim é a criminalidade que 

prevalece como norma de ação. O usuário é o ladrão, o criminoso, ao ponto de se tornar 

destacado o consumo do crack como não sendo o marcador do “usuário”. O que conforma o 

“noiado” é sua inserção em atividades criminosas, seu desrespeito ao outro, à sociedade. 

Nesse sentido, deve-se atentar que essas representações se constituem diante de um 

contexto delimitado pelas relações estabelecidas entre os indivíduos que o compõem através 

dos processos interacionais. Essa delimitação constrói e possibilita a circulação de saberes 

específicos, contingentes àquela rede, mas também possui função ontogenética, ao possibilitar 

a emergência desse campo. Por isso, são representações que apontam para um dado contexto 

de significação. Um contexto demarcado pela pobreza e pela criminalidade como atividade 

típica dos indivíduos que o constituem. 

 

6.4. Alteridade e recusa identitária  

 

De acordo com o discurso dos entrevistados, a caracterização do usuário de crack 
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ocorre a partir das práticas sociais desenvolvidas em contextos de uso específicos, nos quais a 

ética respondente se direciona à realização de qualquer atividade/ação para a obtenção da 

droga.  

Nessa perspectiva, o usuário foi descrito em termos da ausência de controle sobre suas 

ações, o que se manifestava pela dominação da droga, que fazia com que agisse de acordo 

com as necessidades (fissura) que ela promove. Além disso, também se define como um 

indivíduo vitimizado, devido aos efeitos negativos provocados pela droga, no sentido de 

constituir um estigma que o afasta da sociedade. Assim, é identificado como um ser doente, 

contagioso, sem condições de trabalhar, devido a fragilidade decorrente do consumo intenso. 

Essa condição situa o usuário como indivíduo indesejado, uma figura alteritária marcante, 

reconhecida e abominada pelos riscos de contágio ou de ameaça aos cidadãos.  

Dessa forma, o usuário de crack se torna reconhecido como um indivíduo sem moral, 

sem princípios éticos que rejam suas ações. Ele age conforme o corpo exige mais droga, 

despreocupando-se com o outro e com a vida social. Essa é a forma como os usuários 

apontaram suas representações a respeito do indivíduo que consome o crack.  

O processo de vitimização do usuário de crack o implica em uma condição de 

impossibilidade de agir diante do problema que vive. A situação de uso faz com que a 

sociedade o rejeite e o sofrimento que perpassa esse momento se intensifica pela exclusão. O 

consumo é reconhecido apenas como “obrigação”, exigência orgânica, não se reconhecendo o 

prazer obtido como um modo de deleite, mas como alívio à dor, supressão de uma 

necessidade. Como descrevem alguns usuários: “Assim, é aquele problema. Eu penso que é 

um coitado, porque é uma coisa que não vale a pena, só faz destruir” (Leonardo, 29 anos); 

“É como se fosse um bebê, está entendendo? É como se ele estivesse caminhando para um 

precipício e não estivesse se dando conta, porque um bebê acho que... Se joga de corpo e 

alma como se fosse um bebê” (Rafael, 22 anos); “É. A gente não vive, a gente vegeta. Porque 

não come, não dorme, não se diverte. É uma pessoa incapaz de tudo” (Bruno, 35 anos). 

Assim, torna-se “dominado” da droga, direcionando suas ações às imposições que ela 

cria. A “dominação do crack” é remetida ao adoecimento provocado pelo consumo. O 

indivíduo doente se esquece dos outros e vive em isolamento, sem confiança e sentindo-se 

como portador de uma afecção contagiosa. Os trechos ilustram: “Eu tenho como animal. Você 

briga por um pedaço de pedra, você briga por qualquer coisa, você faz qualquer coisa para 

consumir a droga. Você passa dias e noites. Uma situação precária mesmo” (Rafael, 22 

anos); “Veem o usuário como se fosse um leproso, o cara estivesse em débito, como se tivesse 
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uma Aids também, como se fosse infeccioso o cara” (Daniel, 18 anos); “Não tem tendência 

nenhuma, só de emagrecer, perder a família. Só destruição” (Valéria, 23 anos). 

Entretanto, é importante destacar que essas características ressaltadas pelos usuários 

não se conformam como delimitações de seus modos de ser. Apesar de muitos se adequarem a 

essa realidade, a atribuição dessa relação de causalidade não é uma norma única para a 

experiência de uso, pois muitos usuários indicam como algo distante de sua vivência com a 

droga. Por isso, pode-se considerar que a imagem do usuário de crack, o “noiado”, adquire 

uma significação por se associar com a criminalidade, mesmo que a experiência de uso desse 

indivíduo tenha um percurso divergente dessa construção. 

Essas representações possuem função determinante na construção das práticas e na 

orientação das experiências de uso vivenciadas. Experiências que se manifestam por meio das 

normatizações oriundas dos contextos de significação (mas que também produzem 

normatizações) e, consequentemente, das redes interacionais nas quais os indivíduos se 

inserem. Assim, nesse cotidiano, em suas realidades, emerge uma ética própria, contingente 

aos seus contextos de produção. 

Dessa forma, o usuário de crack se confunde com o ladrão, enquanto imagem 

constituída, mas não enquanto identidade assumida. Enquanto ação considerada legítima aos 

contextos de uso, o roubo remete à constituição imagética do usuário, tornando-lhe um 

criminoso, o ladrão. O discurso desses usuários demonstra: “Noiado para a gente, no meu 

conhecimento, noiado é aquele que usa o crack. Aquele que anda sujo, aquele que rouba para 

ter sua droga, entendeu?” (Carlos, 18 anos). 

Ele achava que todos os usuários de crack tinha a capacidade de 

roubar qualquer um a qualquer momento. Está entendendo? Não 

tinha confiança, podia fazer o que for para conseguir essa droga, né? 

É o pensamento dele. E era verdade. Apesar que nunca precisei 

roubar, nem uma família minha (Bruno, 35 anos). 

Essa figura do usuário de crack, portanto, institui-se numa alteridade, em que o próprio 

indivíduo inserido nessa condição não se apropria. O processo de construção identitária 

parece se situar em uma recusa, em que o indivíduo, por um lado, desapropria-se dos valores 

sociais hegemônicos e, por outro, não consegue se reconhecer em tal lugar. Como afirma 

Jodelet (1999), a construção da alteridade, embasada por representações difundidas e 

partilhadas pela sociedade e pela mídia, desempenha também um papel excludente, por meio 

de organizações específicas das redes interacionais diversas, influenciadas por tais saberes. 
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Assim, o noiado, ancora-se em imagens de grupos marginalizados, significados como ameaça 

à sociedade: quem se torna criminalizado são os indivíduos pertencentes à periferia, com 

baixa condição socioeconômica. O uso do crack é apenas mais uma atividade no repertório de 

práticas presentes nesses grupos, mas que termina por associações diversas, sendo um bode 

expiatório de inúmeros problemas sociais. Como se observa: “Noiado é uma pessoa que 

arruma dinheiro para fumar pedra e viver noiado por aí, viver noiado que nem um zumbi. 

Está entendendo?” (Rafael, 22 anos). 

O noiado é aquele que ele não vive sem o crack. Ele faz de tudo, até matar 

você se ele puder ele mata para fumar. Eu mesmo... Eu não me julguei 

noiado não, porque primeiro, eu trabalhei né? Eu sempre trabalhei para... 

por o sistema. Agora nem todos são noiados não, porque tem gente que usa, 

mas tem o seu trabalho direitinho. Trabalha e sustenta o seu vício. É 

exatamente isso. Nem todo mundo é noiado, mas de 100% 70%, a maioria é 

noiado. O que faz ele não ser noiado é isso. Porque eles tem como repor, aí 

eles tem como né? (João, 28 anos). 

Nesse contexto, o trabalho desempenha um papel central nessa organização, pois 

demonstra autonomia e indica responsabilidade com projetos de vida e com o outro. Atua, 

portanto, como um marco, delimitando as fronteiras simbólicas para encarnar essa figura. 

Todavia, deve-se atentar ao fato de que mesmo com a experiência de trabalhar para o 

consumo, os usuários sustentam o consumo como uma atividade “errada”. Esse modo de lidar 

com a situação remete a questionamentos sobre o papel que as normas sociais cumprem na 

formação de representações e práticas. A moral constituída em um dado contexto interacional 

parece desempenhar uma influência marcante. Nesse sentido, não é apenas pelo consumo que 

se constitui o usuário de crack, mas pela adequação às normas sociais decorrentes da partilha 

dos saberes. Por isso, o usuário se delimita como o ladrão sem responsabilidade social e 

financeira. 

Logo antes eu era um cara obediente, respeitava idoso, mais velho, tudo. 

Depois que eu conheci o crack eu não respeitava mais ninguém. Porque 

estava no vício né, da droga. Se estivesse trabalhando e fazendo uso certo, 

tudo bem. Mas não, estava trabalhando e usando para abstinência da droga. 

Isso não adianta nada, todo dinheiro que você pegar vai ser para aquilo. 

Principalmente eu que tenho família tenho filho, dois filhos, tenho mulher. 

Aí me sentia numa situação precária. Trabalhava e não dava nada. Toda 

minha despesa era só droga, droga, droga. Não mexia em nada que é dos 

outros, mas estava ali, fazendo errado, usando a droga. Fazer uso de droga 
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é errado, em qualquer situação. Estando fazendo o certo ou não, mas é 

errado (Marcos, 19 anos). 

 Com a responsabilidade profissional, os usuários descrevem que se habilitam a 

identificar limites para a obtenção do prazer da droga. Não há interesse em se abster desse 

prazer, mas existe a necessidade de regulá-lo, reconhecer seus momentos e priorizar esferas 

na vida.  

Esses que fumam controlado, pensam: esse dinheiro é para fazer a minha 

curtição de boa, então depois daqui eu vou para a minha casa dormir e 

amanhã vai ser um novo dia para mim trabalhar de boa. Fuma, mas já vai 

com a consciência já naquele objetivo de não querer desbaratinar as coisas 

que tem né? (Aline, 21 anos). 

Já que eu tenho uma profissão que eu ganhava um trocado melhor. E 

sempre eu ganhava o dinheiro da minha semana, do meu trabalho. Aí 

tomava uma cervejinha, aí “vou ali!” aí comprava. Tirava uma parte, né? 

Fazia a feira, dava um trocado a mulher e o resto... (Bruno, 35 anos). 

Só final de semana também, porque durante a semana eu trabalhava e onde 

eu trabalhava não tinha esse negócio de ficar fumando não. Mas, quando eu 

fumava, pronto. Final de semana quando eu pegava em dinheiro véi, 

começava logo a pensar nela. É viagem véi, é viagem mesmo (Roberto, 29 

anos). 

Dessa forma, o consumo foi relatado como uma atividade de lazer, mais frequente nos 

finais de semana. A rotina do trabalho dificultava os momentos possíveis para o uso do crack. 

O consumo ocorria durante a semana, mas havia regulação da quantidade, destinando uma 

ingestão mais elevada aos fins de semana. Esse uso em alguns casos se referia ao consumo 

puro, no cachimbo, como também misturado. 

Sábado e domingo era que eu fumava mais. Entendeu? Final de semana. 

Nas festinhas. Durante a semana era menos, não era muito não. Era menos. 

Ficava em casa, ou senão ficava lá na frente da minha casa, conversando 

com os meninos. Daí começavam “não, bora tomar uma, não, bora jogar 

bola” Tomava uma, jogava uma bola e já batia... a fissura (Valéria, 23 

anos). 

O trabalho, portanto, proporciona um sentimento de identificação de cidadania e de 

pertencimento a uma comunidade, sendo considerado fator de coesão social. A 

desregulamentação das relações laborais pode vir a enfraquecer os laços sociais e colocar o 

indivíduo em uma situação de marginalidade social (OLIVEIRA, 2009). Essa relação com o 
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trabalho se envolve com os contextos de significação em que se insere, os quais atuam de 

modo a estabelecer critérios éticos para a ação.  

A compreensão dessa contingência dos valores remete à variabilidade de 

posicionamentos dos usuários em relação à aquisição do crack. Enquanto que para alguns 

somente o trabalho é o caminho possível, para outros a prática de roubos e furtos se torna 

legítima. Nesse sentido, os usuários que possuem essa ética do trabalho como caminho para o 

consumo não se adequam à norma do roubo e também não se identificam com a figura do 

indivíduo que consome o crack, o ladrão, como demonstrado anteriormente. Esses trechos 

demonstram: “Eu nunca tive coragem de roubar. O pessoal cria coragem para tudo. Mas eu 

nunca tive essa coragem não, eu preferia aperrear minha mãe, insistir até ela me dá algum 

dinheiro” (Renato, 34 anos). 

Quando o cara é safado mesmo, vagabundo mesmo só pensa em fazer mal 

aos outros, roubar, matar e destruir. Esses caras aí... Eu prefiro trabalhar 

suado, correr atrás dos meus objetivos do que... Não quero nada de 

ninguém. Eu não quero que ninguém pegue nada que é meu. (Roberto, 29 

anos).  

Essa relação com a alteridade coloca o indivíduo que consome a droga num lugar de 

conflitos, em torno de uma norma instituída, num sistema representacional do “noiado” e sua 

ética, mas também de ambivalência diante de seus próprios valores, que muitas vezes 

divergem desse modelo normativo, como já discutido. Dessa forma, um dos aspectos 

fortemente ressaltados pelos usuários é a vergonha de assumir esse lugar para a sociedade, 

para sua família.  

Constrangido porque a gente, dependente químico, querendo ou não os 

outros ainda olham com mau olhado, pensando que a gente vai mexer em 

alguma coisa, que vai roubar pra obter o uso da droga. Aí eu acho que a 

sociedade... A gente fica constrangido, a gente. Eu mesmo fui viciado, sou 

dependente, mas graças a Deus sempre consegui conquistar meu dinheiro 

com meu trabalho sabe? (Leonardo, 29 anos). 

A escolha por isolamento, com o afastamento da família e do trabalho se justificava na 

experiência de recusa em se afirmar como usuário de crack. Um posicionamento de defesa 

contra as reverberações dessa figura de alteridade, mas que por outro lado termina por ampliar 

as condições de risco no consumo da droga, considerando que a pertença a uma rede 

interacional de referência, como a família, e a responsabilidade social que se estabelece com a 

amarração a uma profissão desempenha importante papel na mediação do uso. 
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Eles sabiam que eu usava e eu fingia que eles não sabiam. Está entendendo? 

Para esconder isso deles. Eles viam, estava na cara, assim. Eu “poxa, mas 

eu...”. É como se eu estivesse dizendo “não to fumando”. Eu procurava às 

vezes não conversar, porque assim, eu acho que eu tinha muita vergonha de 

eles descobrirem que eu usava maconha, crack, tal. Muita vergonha, então 

eu não conversava por isso. Só era o que eu tinha para conversar, só sobre 

droga. Então por isso eu não conversava, não procurava proximidade e tal 

(Rafael, 22 anos). 

 Ao se iniciar no consumo, o usuário se depara com um contingente de regras e 

condições de uso, além de possibilidades dos efeitos. Essas convenções constituem normas, 

modalidades de controle social, as quais implicam o usuário num repertório de ações. É uma 

relação dialógica, cuja realidade instituída nos contextos de consumo do crack normatiza 

relações, colocando o usuário no papel de manejo dessas possibilidades. Entretanto, muitas 

vezes, o próprio caráter normativo termina limitando as margens interpretativas, sendo 

compreendido como a única via, o único caminho. 

Definido em termos das relações de sentido estabelecidas entre as representações 

produzidas e as práticas desenvolvidas, o processo dialógico pode ser evidenciado, nesse 

âmbito, nas associações do crack com a criminalidade e com as experiências pessoais dos 

usuários. Diante de um contexto de criminalização das drogas e intenso preconceito em torno 

do assunto, as circunstâncias de uso se caracterizam pelos conflitos em encarnar a figura do 

usuário de crack, e deparar-se com seus estigmas sociais. 

Diante desses discursos, pode-se afirmar que a figura do usuário de crack se institui 

numa alteridade, em que o próprio indivíduo inserido nessa condição não se apropria. O 

processo de construção identitária parece se situar em uma recusa, em que o indivíduo, por 

um lado, desapropria-se dos valores sociais hegemônicos e, por outro, não consegue se 

reconhecer em tal lugar. Como afirma Jodelet (1999), a construção da alteridade, embasada 

por representações difundidas e partilhadas pela sociedade e pela mídia, desempenha também 

um papel excludente, por meio de organizações específicas das redes interacionais diversas, 

influenciadas por tais saberes. Assim, o noiado, ancora-se em imagens de grupos 

marginalizados, significados como ameaça à sociedade: quem se torna criminalizado são os 

indivíduos pertencentes à periferia, com baixa condição socioeconômica. O uso do crack é 

apenas mais uma atividade no repertório de práticas presentes nesses grupos, mas que termina 

por associações diversas, sendo um bode expiatório de inúmeros problemas sociais. 
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Além disso, observou-se que os saberes construídos pelos usuários em dada rede 

interacional desempenham papel normativo, prescrevendo ações desenvolvidas em torno do 

certo/errado, normal/anormal, aceito/excluído e adquirindo, assim, eficácia simbólica por 

meio de sistemas de significação e práticas partilhados pelos indivíduos. O ato de roubar, por 

exemplo, foi aceito e considerado prática banal entre alguns usuários, enquanto que outros 

abominavam essa possibilidade. Compreende-se que um objeto se presentifica no cotidiano 

por meio da comunicação, tornando-se legitimado por seu uso em circunstâncias específicas.  

Todavia, em meio a essa tensão normativa, os usuários experienciam outros modos de 

ser e agir. Apesar do usuário ser o cometedor de furtos, no processo de identificação e 

diferenciação, coloca essa caracterização no outro. Essa relação com a experiência e suas 

representações relacionadas coloca o usuário em um lugar de conflitos identitários. Como 

afirma Joffe (1998), quando o indivíduo se encontra em situações de crise, as dimensões 

negativas do outro se intensificam, transferindo-se toda a carga indesejada para fora de seu 

campo de pertença. Assim, alguns usuários, mesmo inseridos em redes que legitimavam a 

prática de crimes, tomavam decisões que divergiam dessa norma informal: roubar para fumar. 

Desse modo, apesar dos usuários apresentarem que suas ações não se determinam em 

relação a essas normas, as representações hegemônicas de seus contextos de uso remetem 

essas atividades como verdades sobre o crack. Ou seja, mesmo vivenciando outras 

experiências com a droga, acreditam que seu uso remete ao âmbito do prazer destrutivo, da 

impossibilidade de ação voluntária, na encarnação de uma figura de repulsa. As normas 

sociais vigentes na informalidade desses campos convocam os usuários a se tornarem 

dependentes, criminosos e incapazes de construir planos de vida. 
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7. PADRÕES DE CONTROLE ENTRE USUÁRIOS: O CONSUMO DE CRACK E 

SUAS MEDIAÇÕES 

 

O objetivo desse capítulo é apresentar as práticas experienciadas pelos usuários em 

relação ao crack e debater a relação das representações sociais na produção de efeitos 

psicoativos, nas práticas de uso e nas mediações do consumo, advindas de diversos 

marcadores. Nesse sentido, os discursos foram organizados em: a percepção e produção dos 

efeitos psicoativos; padrões de consumo e estratégias de controle; rituais e técnicas de 

consumo e controle; a mediação do trabalho e da família no consumo; e alteridade e imagem 

deteriorada. 

 

7.1. Da ingestão à construção dos efeitos psicoativos: apercepção e produção dos efeitos 

psicoativos 

 

As primeiras experiências de ingestão do crack ocorriam geralmente por influência da 

rede interacional do usuário, por meio do contato com pessoas que consumiam a substância. 

O usuário observava os efeitos e avaliava se tinha interesse em experienciá-los. Desse modo, 

deve-se atentar para esse processo de prévio ao uso: a situação de consumo é antecipada pela 

observação desses efeitos vividos por outra pessoa e pelas representações partilhadas em sua 

rede interacional. 

Eu já vi ele várias vezes fumando e eu fumando a massa. Eu via essa 

angústia, né? Ele alucinado, a gente rindo da cara dele, pensando que tinha 

gente atrás dele para matar ele. Só alucinação (Tiago, 18 anos). 

Porque eu já vi alguns já, assim, não vi fumando, mas eu vi já um meio 

lombra, outros ficavam assustados, espantados, não fala. E ele não, ele 

ficava sossegado (Aline, 21 anos). 

Além disso, as motivações para a experimentação do crack, segundo os usuários 

entrevistados, centralizam-se na busca por diferentes modalidades de prazer e curiosidade 

pelos efeitos psicoativos. Em alguns casos, buscava-se desafiar a normativa do caráter 

destrutivo difundido: “quero ver se esse miserável mermo” (Daniel, 18 anos).  

Aí ele “e aí Tiago, vamos ver como é bom?”. Aí eu já estava chapado 

“vamos, vamos. Quero ver só a noção” quando eu dei o primeiro na lata, 

botei a pedra na lata com a cinza que acendi o isqueiro, aí veio aquela 
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fumaça, aí eu prendi a fumaça, como se tivesse prendendo a maconha e não 

senti nada né? (Tiago, 18 anos). 

A iniciação com o crack também produz, de certa forma, os efeitos esperados, isto é, 

são criadas expectativas que direcionam o modo de se experienciar a droga. É como se 

houvessem possibilidades de elaboração/apropriação das representações que subjazem a essa 

prática, mas que se delimitam pela vigência normativa da hegemonia de uma dada 

representação. 

Cada pessoa tem uma onda diferente. Nem todo mundo não é igual. Eu 

mesmo quando eu usava mesmo frequente, eu usava do jeito que você está 

me vendo aqui, eu ficava aqui. Parado, de boa, tranquilo, estava vivendo 

minha lombra. Já tem gente que fuma e “tô vendo gente” se levanta e já fica 

perturbado, fica... Aquilo não deixava eu curtir a lombra que eu queria 

curtir né? E eu não. Eu sozinho eu fumava e ficava na minha. Não devia a 

ninguém, não era perturbado, não... Aí ficava tranquilo na minha. O que me 

dava era só ânsia de fumar mais, só isso (João, 28 anos). 

Nesse sentido, torna-se necessário destacar que o contato dos usuários com o crack não 

decorre apenas da interação direta com a droga, com sua ingestão, mas também diz respeito 

ao que se estabelece em sua vivência enquanto saber partilhado, com suas concepções sobre o 

assunto. Essas concepções se desenvolvem na relação estabelecida pela significação 

decorrente da interação entre indivíduo e contexto. É por meio das informações que circulam 

na mídia, dos relatos de experiência de outras pessoas, dos saberes construídos no imaginário 

social que o indivíduo passa a se relacionar com um objeto, como o crack (MARCONDES, 

2005). A prática da ingestão da droga atua como mais uma modalidade de iniciação, de uso.  

 Nessa perspectiva, esses efeitos decorrem também das representações compartilhadas 

em seus contextos, em suas redes interacionais. Portanto, não podem ser compreendidos numa 

relação desprendida dos contextos nos quais são vivenciados, como um fenômeno decorrente 

apenas da ingestão de uma substância. A percepção desses efeitos é também consequência da 

eficácia simbólica existente nas significações circulantes a respeito desse objeto social. 

Como exemplo dessa questão, aponta-se para o desconhecimento dos efeitos e a 

apercepção da embriaguez do crack evidenciados pelos usuários como típicos das primeiras 

experiências. A vivência dos efeitos depende da interação com os outros usuários, quando se 

torna possível aprender o funcionamento da droga. “Foi uma experiência... Assim, para a 

gente que usa né? Boa né? Mas no momento que eu usei eu não senti nada. Aí como eu não 

senti nada eu também não quis mais. Aí eu fiquei na maconha mesmo por um certo tempo” 
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(Bruno, 35 anos). 

A primeira vez que eu fumei eu não sentia nada, só o gosto de cinza mesmo 

na boca, tal... eu não senti tanta coisa assim não né? Só achava que ela era 

cara e não lombrava, tal né? Procurava uma coisa para ficar drogado e tal. 

Procurava uma droga mais forte. Eu pensava nisso né? (Rafael, 22 anos). 

Sentia... Assim, o lábio adormecer, a boca adormecer, aquele gosto bom né? 

Mas nada que me fizesse sentir lombrado. O que me fazia mesmo ficar 

lombrado era a maconha, então eu fumava mais maconha. Sendo que no 

proceder do tempo né? O tempo foi se passando e o crack foi ficando mais 

vivo né? (Antônio, 25 anos). 

Desse modo, os efeitos provocados pelo consumo da droga parecem não se definir 

apenas em decorrência de uma interação neuroquímica, pois a percepção de embriaguez 

também passa por um processo de significação. São experiências singulares, descritas de 

diversas formas, apresentando a embriaguez do crack a partir de diferentes perspectivas e que 

demonstram não haver uma regularidade na percepção dos efeitos dessa droga.  

Assim, os efeitos partilhados e esperados e, em alguns casos, vividos, situam-se em 

torno da alucinação, do delírio persecutório, do medo e experiências de pânico, mas também 

do relaxamento, de degustação do sabor e de um prazer peculiar de dormência labial. A 

interação com outros usuários parece ter um papel central nessa percepção. A paranoia, por 

exemplo, descrita como um dos efeitos da substância, é apontada por um dos usuários como 

uma experiência subjetiva, que decorre, não da substância psicoativa, mas da interação social 

ou de aspectos específicos dos contextos de uso, como envolvimento com o tráfico, 

criminalidade, dívidas. Além disso, enquanto para alguns ocorre a vivencia da fissura e não de 

pânico, para outros ocorre exatamente o oposto. “Eu acho que o que causa pânico é quando 

bebe ou quando faz alguma coisa de errado. Eu acho que é isso. Ou então quando você fuma 

com alguém que fica nessa paranoia feia, né? Eu acho que deve ser isso. Na minha opinião é 

isso, né?” (Aline, 21 anos). 

Quando eu ficava sozinho dava um tiro, aí fica para lá e para cá andando, 

olhando se tem gente. Aí quando eu tava mais ele não. Quando eu estava 

mais ele eu ficava quieto e fumava, sentado de boa, só na lombra mesmo 

dela e na ânsia de fumar mais, não dava pânico. O pânico que dá não é 

efeito dela não. O pânico é o cara que tem pânico mesmo, começa a ver 

coisa. Não dava pânico em mim, só dava a lombra e a ânsia de fumar mais 

(Daniel, 18 anos). 
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Era um pânico, ficava vendo coisas, alucinação né? Sem ter nada né? É só o 

efeito da droga que faz você ver coisa que não existe, entendeu? Mas, eu 

nunca senti aquela fissura de querer a droga. Era mais saudade da minha 

casa, da minha mãe, entendesse? Aí quando voltava era a mesma amizade. 

Aí caia de novo. Mas abstinência que nem falam aí que sente a fissura na 

pele eu nunca senti não. Não vou mentir. E nem sinto (Carlos, 18 anos). 

Esse processo interacional é indicado como um marcador da experiência, sendo 

inclusive utilizado pelos usuários como fator de proteção contra efeitos negativos da droga. A 

forma como esse processo influencia, contudo, diverge entre os usuários. O consumo isolado 

parece ter menos repercussão na produção desses efeitos para alguns usuários, enquanto que 

outros preferem a presença de outra pessoa. Para isso, ocorre uma seleção baseada no impacto 

da droga nesse indivíduo, por exemplo, procurando-se quem sabe usar sem desenvolver 

episódios fóbicos ou de pânico.  

Sozinho o cara fica assustado. Aí se o cara for inventar de fumar mais outra 

pessoa, porque tem cara que fica assustado também. Aí deixa o cara mais 

assustado ainda, ai dá a bexiga no cara, coração acelera. O cara começa a 

escutar voz, passos, esses negócios assim, o cara vê vulto passando. Quando 

não tem o cara imagina que tem. Aí quando eu fumava com ele, ficava mais 

calmo. Eu usava com ele, mas eu tinha confiança nele, confiava nele. Amigo 

meu e contava as coisas comigo, não tinha maldade comigo. Aí eu fumava 

tranquilo com ele, porque ele não ficava assustado quando fumava. Aí eu 

ficava mais calmo. Aí pronto (Daniel, 18 anos). 

Eu gosto de fumar só, mas tem hora que dá aquela agonia e é bom, muito 

bom você ter outra pessoa para fumar certo? Muito bom, porque você se 

sente mais a vontade, mais tranquilo sabe? Porque você só você começa a 

castelar muito, você começa a viajar demais. E eu quando estava em casa 

só, dava um tiro, dava dois, dava três. Pegava e saia de casa ligeiro, pá, 

trancava as portas e ia embora para a rua. Eu queria ver a rua, queria ver o 

pessoal sabe? Aquele quadrado eu sozinho, eu digo “oxe! Que doidera do 

caralho!”. Eu sozinho. Eu saia véi, saia. Quando chegava na rua ficava 

melhor (Antônio, 25 anos). 

Geralmente quando eu faço meu primeiro uso eu faço só. Aí quando eu fico 

angustiado, pensando que tem alguém assim, querendo me matar, essa 

alucinação, eu procuro outro usuário para ficar do meu lado. Aí eu coloco a 

droga para ele, colocava a droga para ele (Tiago, 18 anos). 
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Por isso, apesar da existência de um efeito advindo das propriedades químicas da 

droga, a orientação da experiência parece se relacionar com as expectativas pelos efeitos 

“conhecidos”. A eficácia simbólica das representações possui um poder predominante em 

relação à própria experiência orgânica, farmacológica. Além disso, o modo como o consumo 

é simbolizado, a função que essa prática desempenha, o sentido que adquire na vida de cada 

usuário tem um papel determinante. Não somente a química, mas a história de vida e o lugar 

simbólico do crack também estão envolvidos.  

Conforme Becker (2008/1963), o uso de uma droga atua a partir das concepções que 

um indivíduo possui a seu respeito, assim como dos usos a que se destina. Essa concepção se 

desenvolve ao longo de sua experiência com a droga, enquanto objeto social. Por isso, o uso 

do crack se inicia em seus primeiros contatos com suas representações, sendo vivenciado na 

consolidação das expectativas criadas e de suas possibilidades construtivas. Assim, o 

“noviço” não consegue experienciar os “efeitos” da droga, sendo necessárias várias tentativas 

para induzi-lo a esse estado. 

A diversificação dos efeitos, portanto, indica um contraponto à determinação 

farmacológica do crack, embora os efeitos descritos como mais característicos nas 

experiências de uso sejam aqueles de maior difusão. Entre esses, destacam-se: o delírio 

persecutório, a fissura, a paranoia e a fobia, os quais acabam por atuar como convenções 

desse fenômeno. 

Eu estava bêbado, alcoolizado. Aí depois eu mandei ele comprar outra com 

dez reais que eu tinha. Aí ele pegou e fumou. Aí deu aquela fissura, 

querendo fumar mais, fumar mais. A reação da droga é essa e alucinação. 

Você pensa que tem pessoas querendo lhe pegar. Mesmo que não tenha você 

fica alucinado, com o coração acelerado. Uma lombra terrível que agora eu 

tenho noção (Tiago, 18 anos). 

Quando você começa a dar o primeiro tiro aí vai para o segundo, o terceiro 

você fica querendo escutar... se tá chegando alguém. Eu sei lá, é uma 

viagem, fica encostado na parede, olhando um canto, olhando outro, fica 

louco pô. E só quer fumar mais, fumar mais e cada vez vai ficando mais 

doido e vai em um canto da porta, parece que está chegando alguém, você 

fica escutando vozes, chegando alguém, fica todo espantado, todo assustado 

(Renato, 34 anos).   

Eu saio de si nervoso. Eu já me armei com faca, com facão uma vez, dentro 
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do quarto, pensando que alguém ia me atacar. Eu não sei nem explicar 

muito. É umas loucuras que às vezes vem do nada (Leonardo, 29 anos). 

É uma paranoia e eu fico só parado, parado. Só viajando, escuta, porque 

tem alucinação, começa a escutar coisas, entendesse? Se tiver você perto de 

mim, penso que você pode estar com alguma maldade comigo, já passei a 

escutar algumas coisas também. Depois quando o efeito vai acabando só 

fica a fissura e eu vou ter que arrumar um jeito para conseguir dinheiro 

para poder fumar. Tanto faz ôia ou se prostituir se estiver na hora, ou se 

tiver alguma coisa para roubar eu roubo, ou se for para pedir eu peço, mas 

eu dou um jeito sempre de arrumar (Carlos, 18 anos). 

 

7.2. Maturidade de uso e estratégias de manejo do prazer 

 

Na medida em que os usuários se envolvem com a droga, aproximam-se ou 

desenvolvem estratégias de manejo do prazer. Contudo, o relato dos entrevistados indica que 

essas estratégias muitas vezes se limitam ao consumo intenso até o limite orgânico de 

ingestão, inexistindo controle da fissura. “Meu irmão, só pensava em querer mais, brother. 

Não vou mentir. Mais e mais. Não importasse o jeito que eu ia arrumar o dinheiro, mas eu 

queria mais e mais. Eu fumando mesmo eu já pensava. Quando acabar essa eu vou atrás da 

outra. Está entendendo?” (Carlos, 18 anos); “O tiro na lata quanto mais você fuma mais você 

quer, porque é uma coisa que ela puxa de você, certo? Aquela vontade mesmo de fumar, 

aquela vontade de usar. É uma coisa que mexe muito, mexe muito com a gente” (Antônio, 25 

anos). 

Se você fumar, você só fumar um baseado de maconha só, você passa três, 

quatro horas legal e você fumando ela junto com o crack, o melado, você 

acabou de fumar um você já quer acender outro. O crack é só... O que ele 

faz é só isso. Você acaba de fumar, você quer outro, outro, outro. Aí pronto. 

E o tiro é pior ainda, porque o tiro é o crack direto, você bota na cinza, bota 

a pedrinha em cima e dale direto com o isqueiro, ele vai direto para a 

mente, véi. Aí, não lombra, não faz nada (Renato, 34 anos). 

De tal modo, os usuários relatam que as expectativas sobre o crack partilhadas em seus 

contextos interacionais associavam essa prática à perda de controle, identificada como um 

processo de destruição que instaura a impossibilidade de interrupção do consumo. A 

atribuição de um alto poder de dependência ao crack demarca as ações dos usuários e parece 
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ter papel central no direcionamento a um ciclo de consumo intenso. Nessa perspectiva, essas 

representações funcionam como norma social para a produção dos efeitos e práticas. 

Ouvia falar muito, né? Que o crack geralmente, hoje e antes, no passado, 

era a coisa mais terrível que tinham falado, né? Discriminado né? E é a 

realidade. Era tipo usar e era amor à primeira vista. Usou, se apaixonou. 

Mas eu estou lutando aí e estou conseguindo sair do crack (Tiago, 18 anos).  

É cinco minutos de céu e o resto é de inferno. Você procura... Tem hora que 

procura o chão e não acha. Aí o que eu vejo é isso. Se tiver o controle cada 

um faça o seu, continue se quiser, se não quiser não fume. Mas se não tiver 

controle é melhor procurar um tratamento, porque se não é cadeia ou 

cemitério (Renato, 34 anos). 

Antes eu curtia, achava normal né? Uma curtição, pá. Eu não estava 

enxergando o que eu estava perdendo assim, sobre a minha saúde e sobre os 

meus familiares, meus amigos, pessoas boas mesmo da sociedade que 

confiavam em mim, que não achavam que eu usava crack. Eu não 

enxergava, porque ninguém... Você quando está usando você não enxerga o 

que você está perdendo não. Você só enxerga o que você ganha, que é ela. 

Só isso e a sua vontade de fumar e o seu prazer (João, 28 anos). 

Essa intensidade de uso se constitui através da eficácia simbólica decorrente das 

concepções de dependência da droga, partilhadas entre os usuários. O poder de dependência 

do crack, portanto, é um dos elementos evidenciados da representação dessa droga. São 

destacadas experiências de uso em que, desde o primeiro contato, a falta de controle da fissura 

determina o padrão de consumo. Os usuários relatam que o conhecimento obtido por meio 

dessas representações delineava o processo de experimentação e, subsequentemente, da 

dependência da droga. “Era tipo usar e era amor à primeira vista. Usou, se apaixonou. Eu 

usei só para ter a noção, para ter certeza se era aquilo mesmo” (Tiago, 18 anos); “Ele dizia 

que não era para eu usar. Porque ficava dependente. Que isso não era droga para eu fumar, 

porque ficava dependente. Ele não gostava, mas ele viu que eu estava usando, usando” 

(Leonardo, 29 anos); “Até que eu tentava, lutava para eu parar, mas já estava dependente já, 

não conseguia mais não. Parar de usar né? Não me via sem... Era muito bom” (Rafael, 22 

anos). 

Rapaz eu comecei a usar... Já chegou outra pessoa e mandou eu 

experimentar né? Logo antes de chegar essa pessoa chegou uma pessoa e 

disse “olhe, não fume não, se tu for fumar tu vai se viciar, porque é uma 

droga que estimula o cara pela primeira vez”. Aí eu digo “vou testar para 
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ver se é verdade”. Peguei a primeira pedra para fumar, pronto. Estava com 

uma base de 50 contos na época, foi embora os meus 50 contos todinho. Só 

uma pedrinha só que eu fui testar para ver se prestava... Até hoje, meu 

irmão. (Roberto, 29 anos). 

Deve ser destacado que esse conceito de dependência surge apenas na década de 1960, 

quando foi difundido o modelo médico-sanitário, o qual considerava a droga como sinônimo 

de dependência. Em 1961, as Nações Unidas apresentaram a Convenção Única sobre 

Estupefacientes, definindo o consumidor não mais como delinquente, mas doente. A partir 

disso, o estereótipo da dependência para o usuário passa a ser difundido, tornando-se 

predominante e repercutindo na criação de diferentes modalidades de tratamento. No Brasil, 

essas ações foram promulgadas a partir do decreto-lei nº159, em 1967 (OLMO,1990). 

De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde (CID 10), a dependência se caracteriza como um conjunto de 

fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido 

consumo de uma substância psicoativa. Essa frequência de uso se associa ao desejo poderoso 

de ingerir a droga, à dificuldade de controlar seu consumo, à utilização persistente apesar das 

suas consequências nefastas, a uma maior prioridade dada ao seu uso em detrimento de outras 

atividades e obrigações, a um aumento de sua tolerância e, por vezes, a um estado de 

abstinência física (OMS, 1995). 

 Contudo, o conceito de dependência é amplamente contestado. Afirmar que uma 

substância provoca dependência pode estabelecer propriedades intrínsecas a essa droga. 

Tartaksy (2002) e Morgan e Zimmer (1997) apontam que a dependência se constrói como 

uma doença dotada de vida própria, separada das complexas questões que influenciam a vida 

do usuário. Assim, pressupõe uma condição de permanência e prolongamento para toda a 

vida, estando presente mesmo quando o indivíduo não usa a droga. Além disso, compreendida 

como letal, deve ser tratada por via da abstinência. Considera-se que essa patologização pode 

causar perda de controle do usuário em relação ao uso de drogas, na medida em que isola o 

comportamento de consumo, tornando-o mais relevante do que qualquer outro aspecto de sua 

vida. Observações clínicas e estudos empíricos reportam que a maioria das pessoas inseridas 

em instituições que se utilizam desse constructo não apresentam resultados bem-sucedidos no 

que concerne ao tratamento (TARTASKY, 2002).   

O que parece ocorrer quando um indivíduo consome uma droga é também o 

estabelecimento de um processo relacional, mediado por significações oriundas de suas redes 
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interacionais, dentre as quais pode se conformar a inexistência de outras possibilidades de 

consumo. O efeito placebo, evidenciado pela medicina contemporânea, pode ser apontado 

como outro exemplo do papel dos contextos na construção dos sentidos. Esse efeito se refere 

ao resultado obtido pela administração de medicamentos sem ação farmacológica, “pílulas de 

farinha”. Apesar dessa inatividade química, a pessoa que o consome apresenta mudanças 

fisiológicas, com amenização ou mesmo desaparecimento dos sintomas. De acordo com 

Demetrio (2001), toda medicação, além de seu efeito farmacológico, possui essa ação de 

placebo, sendo impraticável separar um do outro. A resposta ao placebo em transtornos de 

humor, principalmente em episódios depressivos, pode chegar a 50%. Contudo, sua 

efetividade funciona em circunstâncias e casos específicos. 

 

7.3. Padrões de consumo e estratégias de controle 

 

Como foi apontado anteriormente, usuários com padrão de consumo controlado são 

comumente identificados, indicando um contraponto à visão hegemônica do indivíduo 

anulado, escravizado pelo crack. Apesar disso, o usuário de crack vive em um processo de 

exclusão social no Brasil (MOREIRA, 2013), que desenvolve atribuições de causalidade 

dessa prática com a criminalidade e a pobreza.  

Porém, o indivíduo que se relaciona com o crack possui outros destinos, além daqueles 

propagados socialmente. A “cadeia e o cemitério” são alguns deles, mas não os únicos nem os 

mais frequentes. Dias et al. (2011) ao analisar 107 usuários de crack após mais de uma década 

de alta hospitalar, observou que se distinguiam pelo menos três grupos: pessoas que se 

mantinham abstinentes estáveis por mais de cinco anos; outros que viviam em alternância 

entre períodos de consumo e abstinência; e usuários que se mantiveram estabilizados em 

consumo frequente por esse período. 

Nesse sentido, os entrevistados apresentam características distintas, tanto em relação à 

sua imagem como em termos de seu envolvimento com a droga. Esses usuários demonstram 

que os padrões de consumo de crack variam consideravelmente no decorrer do histórico de 

uso e do indivíduo envolvido. O que se observa é a existência de episódios de uso 

compulsivo, mas que não definem o histórico de consumo do usuário.  

Poucas vezes né? Porque muitas vezes eu usava o que? 30, 40 ou se não 

fumava três, quatro gramas. Era só quando assim, quando eu estava afim 

mesmo batia aquela ansiedade de “porra, hoje eu vou dar uns pegas” e eu 
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me internava mesmo. Aí amanhã eu já não fumava né? Dava um tempo de 

me recuperar. Aí quando fosse no sábado aí eu já usava. (...) Mas, o crack, 

véi, ele é o demônio em pessoa. Apesar de que eu nunca passei não, mas ver 

muitos jovens acorrentados em casa para não ter que tirar de dentro de 

casa, para não ter que roubar os outros (João, 28 anos). 

Essa característica foi apontada também em outro estudo, demonstrando que os 

usuários apresentam um envolvimento com o crack que se alterna entre períodos de 

abstinência e situações de usos episódicos, nos quais a compulsividade se presentifica 

(MOREIRA, 2013). Apesar disso, os registros que os usuários entrevistados recordam dessas 

experiências se caracteriza absolutamente pela ingestão intensa da substância. Considera-se 

que, a eficácia simbólica decorrente dessas representações hegemônicas pode estabelecer 

fronteiras de possibilidades, limitando o repertório de escolhas desses usuários. Como afirma 

Malheiro (2013), é típico o não reconhecimento das ações de controle social informal, de 

estratégias de controle desenvolvidas no cotidiano, pelos usuários. O que se evidencia 

majoritariamente na experiência de uso são as expectativas e representações e não a vivência 

singular do que se passou. 

As experiências relatadas indicam que os usuários possuem sempre alguma estratégia 

que limita o consumo a um dado nível, tornando-se adequado se pensar a prática em termos 

de padrões de controle. A vivência de um uso intenso foi comum a quase todos os usuários, 

mas essa intensidade era mediada por marcadores diversos, como o trabalho, a família, as 

expectativas na construção de projetos para o futuro. Além disso, a compreensão dos efeitos 

negativos, decorrente da maturidade no uso, foi indicado como importante estratégia, a qual 

se desenvolve por mediações distintas. “Rapaz, eu coloquei na minha cabeça que eu não 

queria, que não queria e não queria mesmo. E parei. Eu fumava, fumava e passava um 

tempo, passava um tempo sem fumar, depois voltava. Aí eu controlava” (Valéria, 23 anos). 

Ele sabe que se ele não se controlar ele vai perder tudo o que ele tem. Eu 

tenho um colega meu que vendeu a casa dele e vendeu tudo. A casa dele era 

boa mesmo. Tudo do bom e do melhor. Vendeu tudo de dentro de casa. A 

droga descontrolou ele. Era para ele fumar a droga, não a droga deixar 

fumar ele. Eu acho que na minha opinião podia ser isso né? Eu acho que 

esses que fumam controlado, pensam: esse dinheiro é para fazer a minha 

curtição de boa, então depois daqui eu vou para a minha casa dormir e 

amanhã vai ser um novo dia para mim trabalhar de boa. Fuma, mas já vai 

com a consciência já naquele objetivo de não querer desbaratinar as coisas 



76 
 

que tem né? (Aline, 21 anos). 

No trabalho eu não fazia uso, porque eu pensava na responsabilidade, 

sabendo que eu era fraco fazendo. Porque eu trabalho em uma firma 

terceirizada e ela manda eu para muitos cantos e aí os cantos que ela me 

manda tem foco de droga e eu sempre me segurando, porque a droga no 

meu corpo fala muito alto (Leonardo, 29 anos). 

Se eu estava com 50 reais eu não ia gastar esse 50 todo. Eu olhava, 

comprava uma carteira de cigarro e começava a analisar “vou comprar 

duas, vai sobrar quanto? Vai sobrar ainda 25”. E eu ainda comprava a 

carteira de cigarro, cinco reais, ainda sobrava 25. Aí antes de eu usar, eu 

fazia o seguinte, chegava em casa, dava 15 reais a mulher e ficava com dez, 

porque eu pensava em que? Eu pensava em usar aquelas duas, tomar uma 

cerveja e ficar de boa. Não ia atrás mais né? Eu não ficava doido no meio 

da rua, a fim de vender alguma coisa. Eu nunca troquei moveis, eu nunca 

troquei roupa (Bruno, 35 anos). 

Desse modo, o consumo é sempre mediado por diferentes marcadores, que podem ser 

decorrentes dos rituais e técnicas de consumo, da modificação da imagem do corpo ou da 

percepção de deterioração orgânica, assim como da vinculação social do usuário. 

 

7.4.  Rituais e técnicas de consumo e controle 

 

Os usuários destacam que o consumo do crack misturado com maconha ou com 

cigarro, o mesclado ou melado12 e o capeta13, respectivamente, provocava menos fissura, de 

modo que o desenvolvimento de estratégias de controle sobre a droga se tornava mais fácil. A 

embriaguez provocada se misturava com os efeitos da maconha, o que promovia uma redução 

da ansiedade pelo uso, amenizando a frequência que fumavam. Ademais, o consumo do 

melado era menos visível socialmente, permitindo sua utilização em locais públicos. 

“Fumava só um melado mesmo e aquilo ali não me dominava. O melado eu tirava ele de 

letra, porque era uma coisa que eu fumava um ou dois e ficava de boa, tranquilo” (Antônio, 

25 anos); “O melado é um pouco menos, porque a maconha faz um efeito até legalzinho né? 

Não é bom também não, mas faz um efeito até legal” (Renato, 34 anos); “Eu fumando 

melado, dava prejuízo para mim, ficava devendo... Era... Mas, ainda tinha consciência e 

                                                           
12 O mesclado ou melado é o consumo do crack misturado com a maconha, no formato de um cigarro. 
13 Capeta é o crack consumido em mistura com o tabaco, também no formato de um cigarro. 
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pagava, né? Porque estava ainda de boa. Mas, depois que eu comecei a dar tiro, perdi o 

controle de tudo” (Carlos, 18 anos). 

Eu preferia fazer no mesclado né? Mas só que como muitas vezes não tinha 

maconha por causa de muita apreensão. Aí o jeito era usar na lata mesmo. 

Ou na lata, ou no cachimbo e queira ou não o cigarro era mais fácil né? E 

também se torna uma questão mais fácil porque o mesclado você tem que ter 

a mistura e a lata não. A lata você só precisa da cinza. Qualquer canto que 

eu chegava eu dizia “ei irmão! Me arruma um cigarro aí?”. Todo mundo dá 

um cigarro (João, 28 anos).  

A estratégia de consumo de maconha também é referenciada como útil em momentos 

de consumo intenso de crack. A maconha costuma ser usada como droga substituta, sendo 

bastante eficaz no manejo da fissura do crack. “Comprava logo uma dolinha para mim, 

comprava logo um almoço sabe? Agora se eu ficasse com o dinheiro, parece que o diabo 

atenta visse. Fazia já para comprar minha dolinha para não fumar” (Aline, 21 anos). 

Sempre movido na maconha. Sem a maconha eu fumava crack. Ficava na 

praça, batia um racha mais os caras, fumava maconha. Mas era só maconha 

durante a semana. Era direto dando a bola. O patrão deixava eu fumar lá 

dentro à noite. Aí fechava a porta... Sabia que eu fazia uso da maconha e do 

crack né? Ele sabia que eu fumava crack. Aí ele até dava conselho para eu 

parar de fumar crack, esses negócios assim. “Meu irmão, fica só fumando 

maconha, bicho”. Maconha hoje em dia é normal né? Aí ele deixava eu 

fumar. Quando eu fazia serão eu fumava lá dentro. Mas a semana todinha 

sempre tinha que estar movido na maconha (Daniel, 18 anos). 

Em relação à experiência obtida com o crack puro, os usuários descrevem uma 

abertura maior aos efeitos esperados da droga, às expectativas relacionadas com o uso. A 

utilização da forma pura se apresenta como um problema para a maioria dos usuários, pois na 

ausência de conhecimento de como manejar esses efeitos, termina por limitar esses momentos 

como a única possibilidade em seu repertório de práticas sociais. Ao menos, a única que cria 

sentido às suas ações. Em alguns trechos, a experiência demonstra ser tão marcante que se 

assemelha à descoberta da sexualidade. Com o passar do tempo e com a maturidade de lidar 

com esses efeitos, desenvolvem-se estratégias de controle e o usuário passa a conseguir se 

envolver em outras atividades. “Logo no começo quando eu usei era todo santo dia. Aí não 

comia, não fazia nada. Era só usando. Todo dia. Tinha vez até a noite toda também. Tinha 

vez também pegava o dia e a noite” (Marcos, 19 anos). 
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Eu comecei a fumar um melado, aí depois ficaram umas pessoas fumando. A 

casa tinha quatro quartos. Aí ficavam as pessoas nos quartos. Uns com a 

lata, outros com o cachimbo. Cada um fumando do seu jeito, né? E estava 

eu e a menina na cozinha, fumando um melado, né? Misturava, coisava 

tudinho, fumava um meladinho. Mas sempre vinham uns e ficavam me 

oferecendo “dá um tiro, dá um tiro para tu ver como é bom”. Um tiro na 

lata ou no cachimbo. Aí eu peguei e fui experimentar. Pronto, experimentei e 

depois não fui fumar melado nem nada, só queria saber da dar tiro. E 

quanto mais você fuma, mais você quer, quando mais fuma, mais quer. E o 

crack é o que? É cinco minutos de céu e o resto é de inferno, porque depois 

você sei lá, não sente quase nada, não fica lombrado nem nada (Renato, 34 

anos).  

No começo dava para mim levar né? Devagarzinho né? Foi certa vez, eu 

lembro como hoje, tava eu, Broca e finado Saulo, onde... Estávamos dentro 

de uma casa e não tinha maconha para fumar melado e finado Saulo queria 

fumar um capeta que é um cigarro e o crack. Eu disse “não, assim eu não 

vou fumar não, prefiro ficar na minha”. E Broca disse “oxe Gustavo! Dá um 

tiro porra! É massa meu irmão, tu vai sentir um bagulho massa!”. Eu disse 

“Essa porra eu já dei uns tiros já, mas não senti nada”. Ele disse “porque 

você deu um tiro pequeno”. Aí ele botou um tiro massa para mim. Quando 

eu dei mesmo, valendo eu senti o drama e vi realmente o que o tiro na lata 

fazia com a gente (Antônio, 25 anos). 

Importante destacar que nos ritos de iniciação existe o processo de mudança de técnica 

para consumir. A passagem do “melado” para a “lata” define a inserção do usuário na 

compulsividade. É o momento, de acordo com os relatos, em que ocorre a compreensão dos 

efeitos de forma mais nítida e de uma fissura incontrolável. Esse é o limite do controle 

possível com a droga. Entretanto, essa delimitação simbólica não significa impossibilidade da 

construção de outras estratégias de controle. O que essa passagem delimita é a compreensão 

de incapacidade de lidar com os efeitos, mas não a interrupção do uso de mecanismos de 

controle. 

Nessa época. Agora nessa época eu não dava na lata né? Eu só misturava 

ou no cigarro ou na maconha, que se chama o mesclado. Na época a gente 

só fumava assim. Quando não era no mesclado era no cigarro que a turma 

chama de capeta, misturado no cigarro. Tira o cigarro, bota e mistura. 

Assim, o efeito do mesclado ele deixa você em uma lombrazinha ainda, 

porque ele está misturado na maconha né? E o tiro, que é na lata ou no 
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cachimbo, ele é puro. Ele é só cinza do cigarro e a pedra em cima. Aí ele... 

O efeito dele é mais... Mexe mais né? Os neurônios de quem usa né? Você 

começa no melado, depois você passa para a lata (João, 28 anos). 

Essa técnica de consumo parece desempenhar um papel normativo na regulação do 

consumo. Ao se iniciar na “lata”, o usuário parece reduzir as estratégias de controle, 

adequando-se aos modos de agir delimitados a essa experiência. Essa compreensão advém do 

modo como se relata o consumo compulsivo, destacando-se apenas os episódios de ingestão 

intensa e não atentando para outros mecanismos atuantes. Parece que o usuário se permite a 

não se preocupar com a existência desses controles, apesar de se presentificarem.  

Eu passava o dia todinho fumando, aí à noite ia vender para repor dinheiro 

para comprar cada vez mais. Antes era mais no final de semana. Eu só 

comprava no final de semana. Só no final de semana uma base boa uns três 

anos. Eu uso há três anos. É. Já é um ano que eu estou no uso intenso, que 

eu comecei a traficar mais, né? (...) Eu acho que o crack é um, que nem 

muitos dizem: é uma droga que veio para arrasar tudo e todos. (...) Mas, eu 

sempre tive uma base que se eu tinha 50 reais eu usava 30. Sei que eu nunca 

deixei faltar o cigarro e nunca tirei da feira para usar, do alimento. Nunca 

tirei da pensão do meu filho para usar. Eu penso no depois. Está 

entendendo? Eu sempre pensava em “poxa e quando acabar?” (Bruno, 35 

anos). 

Embora ocorra uma associação entre a atividade de fumar o crack no cachimbo com o 

desenvolvimento de um consumo mais compulsivo, os relatos apontam que mediadores como 

o trabalho e a família também terminam por desempenhar regulações no uso.  

 

7.5. A mediação do trabalho e da família no consumo 

 

As atribuições adquiridas em uma profissão e as exigências requeridas levam os 

usuários a estabelecer critérios de consumo, regulando horários e ocasiões específicas. 

Ademais, as obrigações financeiras determinam a necessidade de inserção no mercado de 

trabalho, as quais somente podem ser cumpridas com o desempenho adequado de suas 

funções no emprego e, consequentemente, com o recebimento de seu salário. “Aí eu comecei 

a trabalhar. Que até então não queria saber de trabalhar, era só droga, só droga, só droga. 

Aí eu comecei a trabalhar... comecei a trabalhar, aí usava só final de semana, dia de 

sábado” (Daniel, 18 anos); “Às vezes tinha, eu pegava a onda e dizia “vamos fumar quando 
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eu chegar do trabalho”. No meu trabalho eu nunca fumei não para não me queimar e 

também não para não perder meu emprego” (Roberto, 29 anos). 

E foram muitos e muitos empregos que eu trabalhei eu sempre tive um lado 

de que se eu não trabalhasse aqui eu pegava uma ajuda de pedreiro ali. E 

sempre fui assim. Sempre trabalhei. Tranquilo, sempre trabalhei. Se eu 

pegasse hoje um bagulho para vender, eu vendia, fumava, mas eu tinha 

como pagar. Não tinha coisa de nego estar me cobrando, está chegando na 

minha porta e tal, porque eu já tinha como repor aquilo né? (João, 28 anos). 

É, eu acho que é, porque tem uns que sustentam o seus vícios, né? Trabalha 

para sustentar o seu vício. Eu tenho muitos colegas meus que é trabalhador 

mesmo, quando entra o dinheiro dele fuma um bagulho de boa. Quando o 

dinheiro acaba pronto, vai embora. Eu acho que é isso né? (Aline, 21 anos). 

Em contrapartida, na ausência de finalidades específicas para o dinheiro, sem a 

posição de prover a família ou de ter papel fundamental para alguém, o trabalho pode se 

tornar unicamente um meio de aquisição da droga. Esse modo de adquirir o crack demonstra 

implicação em uma ética em que somente através do trabalho se torna possível alcançar 

qualquer finalidade. 

No começo eu ainda estava conseguindo trabalhar, mas tudo o que eu 

trabalhava, o dinheiro que eu trabalhava era para o uso. Fui usando, fui 

usando, cada dia mais me afundando na merda e deixei de trabalhar. Fui 

traficar, furtar, fazer algo fácil para pegar dinheiro arriscado. Deus me deu 

um livramento pelas madrugadas, pelos dias. Muitas pessoas tentaram me 

matar (Tiago, 18 anos). 

Inclusive esse último meu emprego que eu saí agora, eu saí porque todo 

dinheiro que eu pegava eu começava a usar maconha, ou usar crack até que 

com o passar do tempo eu esqueci a maconha de lado. Eu trabalhei na CM, 

com carteira assinada, como ajudante de soldador, peguei uma certa 

experienciazinha. Depois comecei a trabalhar fazendo também como serviço 

de pedreiro, tal. Isso tudo só para manter meu vício. Está entendendo? Só 

era para o que dava. Todo dinheiro que eu pegava só era para o que dava, a 

droga (Rafael, 22 anos). 

Como afirma Paugam (2010), o trabalho possui um papel central nas sociedades 

urbanas, pois se associa com a vida social, tornando-se um meio de acesso ao consumo. É 

uma sociedade salarial orientada pelo modelo capitalista de consumo, que constrói vinculação 

social com base na pertença profissional. Por isso, o enfraquecimento desse vínculo se 
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evidencia em situações de perda ou de precariedade profissional. 

Diante dessa perspectiva, o trabalho assume o lócus da produção de bens e serviços, 

mas, consequentemente, também se torna uma matriz de produção simbólica, construindo 

significações que condicionam as possibilidades de organização social (GUIMARÃES, 

2005). A ética do trabalho, nesse modelo socioeconômico, centra-se não mais na satisfação do 

compromisso social, mas na possibilidade de acesso ao consumo (BAUMAN, 1999). A lógica 

do uso do crack se consolida como mais um bem de consumo da oferta societal capitalista. 

Essa ética se constrói em conformidade ao contexto de inserção do indivíduo, sendo, por isso, 

contingente aos membros de redes interacionais em que esse conceito se legitima como 

verdadeiro. 

Além disso, a acentuada limitação de acesso ao mercado profissional, seja no âmbito 

de oferta de emprego ou de desvalorização salarial, faz com que a inserção em atividades de 

tráfico de drogas se torne um caminho oportuno, uma adequação a essa ética do trabalho. 

Deve ser observado que o trabalho, além do papel de garantia de acesso aos bens sociais, pode 

ser considerado um suporte simbólico de condição das existências. Cada contexto societário 

possui uma normatização, uma moral singular, que no âmbito laboral remete a um processo 

de identificação e apropriação simbólica, servindo de suporte para modos de ser específicos 

(NARDI, 2006). Por isso, a norma social dos contextos de pertença desses usuários legitimam 

essas atividades em seu repertório de práticas. “Foi daí que eu comecei a me afastar do 

trabalho. Aí eu comecei a me afastar do trabalho e aproveitava que não tinha nada para 

fazer, aí começava a beber. Aí já o álcool já puxava também para a droga” (Bruno, 35 anos). 

Quando eu comecei realmente a trabalhar em empresa eu comecei a traficar 

assim, no sentido de quando eu recebia meu salário eu tirava uma parte né? 

Dava uma parte em casa e a outra parte eu fazia o que? Eu pegava 150 

reais, comprava cinco gramas da droga né? E das cinco gramas eu fazia 30 

pedras de dez e vendia. Das 30 eu apurava 300 reais. Desses 300 eu já 

tirava meus 150 que eu tinha investido e dos outros 150 eu comprava mais 

cinco gramas e dali ia ser só lucro. E era assim que eu traficava. Daí eu 

passei a vender para mim mesmo, não vendia mais para ninguém (Antônio, 

25 anos). 

Eu largava de três e meia aí eu usava até umas sete, oito, ou se não meio 

dia, parava para almoçar e não usava mais. Mas quando caia até às cinco 

horas da tarde de um dia para o outro, eu não ia trabalhar usando ainda. 

Chegava o horário de eu trabalhar, eu trocava de roupa, mas não ia para o 
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serviço (Marcos, 19 anos). 

Os usuários apontam que a entrada no tráfico se torna muito frequente, pois os 

aproximam da droga e os estabelece em uma relação profissional, mesmo que numa atividade 

ilícita. Também o montante de dinheiro obtido em atividades de tráfico de drogas ultrapassava 

a quantia recebida em seus empregos, tornando-se uma atividade mais convidativa.  Desse 

modo, o interesse na profissão acaba sendo diminuído e o consumo é realçado diante de 

outras opções no cotidiano. Assim, em meio a um cenário de exclusão social ocorre o 

alargamento de formas atípicas de inserção laboral, constituindo o desenvolvimento de um 

sistema normativo que valida outros modos de existência, como os “trabalhos marginais”, 

ilícitos. Esses trabalhadores vivenciam suas experiências, em geral, à margem de um processo 

de identificação e de reconhecimento de cidadania. É nesse aspecto que se situa o tráfico de 

drogas, um fenômeno social perpassado pela dificuldade de acesso ao mercado formalizado 

de trabalho e precarização salarial, além de obtenção de ganhos financeiros mais 

significativos (GUIMARÃES, 2005). 

Como afirma Zaccone (2008), a imagem pública do traficante de droga, construída 

pela mídia, parece se conformar diante de uma pessoa sem limites morais, que adquire lucros 

imensuráveis à custa da desgraça alheia e que age de forma violenta. Apesar disso, os 

indivíduos autuados e presos por conduta de tráfico de drogas se caracterizam como pessoas 

extremamente pobres, em geral, detidos com drogas sem portar nenhuma arma e ou 

associação com organizações criminosas. Assim, as atividades de tráfico são guiadas por um 

contexto em que a moralidade do trabalho se legitima em práticas marginais (NARDI, 2006), 

mas que promovem ao indivíduo que as desenvolve conformação à ética do consumo 

capitalista, tornando-o produtivo e apto a adquirir bens com seu trabalho. 

Entretanto, no âmbito do controle no consumo, deve ser destacado que a inserção no 

tráfico foi descrita como marcante para o aumento do uso. Essa atividade propiciava o acesso 

à droga e, consequentemente, tornava o uso mais intenso. Por outro lado, a entrada no tráfico 

se apresentava como uma estratégia de redução dos riscos decorrentes de dívidas pela droga, 

mas que poderia ampliá-los devido ao consumo indevido da mercadoria para comercialização 

e falta de recursos para repor. “Sempre fazia uso mais final de semana. Aí, meu irmão 

começou a vender. Aí com o uso dele, “aí eu”, vou fumar também. Parei de trabalhar. 

Viagem. Perdi emprego. Viagem, pô” (Roberto, 29 anos); “Já é um ano que eu estou no uso 

intenso, que eu comecei a traficar mais né? Comecei a ganhar dinheiro mais, conhecimento, 



83 
 

aí o dinheiro vem mais fácil. Foram mais agora esses amigos. Porque eu comecei a traficar 

aí as amizades aumentaram mais ainda” (Bruno, 35 anos). 

Quando eu não tinha mais essa oportunidade aí eu ficava lá vendendo 

também. Vendia. Porque lá é assim, lá eles tem umas pedras grandonas. Eu 

pegava cinco, ou pegava seis para vender, aí dividia, tal em duas vezes né? 

Dividia em duas vezes, tal. Aí eu vendia. Aí pronto, eu tirava o dinheiro que 

eu comprei a droga e tirava o dinheiro que era para eu fumar. Está 

entendendo? (Rafael, 22 anos). 

Por isso, o posicionamento dos usuários em relação ao trabalho se desenvolve em 

conformidade com o seu contexto de inserção, os quaisse configuram como realidades sociais, 

dotadas de conjuntos de normas que regem as relações sociais. Essas normas emergem de 

diversas fontes, das quais se constituem formas de subjetividade e saberes. Assim, adquirem a 

forma de verdade, regimes de verdade que possuem papel de ordenação normativa, definindo 

o correto e o incorreto, bom ou mau, estabelecendo uma moral, por meio da qual o indivíduo 

se constrói e se insere socialmente (FOUCAULT, 1994). 

Ainda deve ser destacado que a ênfase ao contexto implica na compreensão de uma 

circularidade do saber. Ao se discutir contexto, remete-se ao modo como o conhecimento se 

arranja socialmente. O foco são as redes interacionais desenvolvidas entre os indivíduos. Não 

se trata de analisar o comportamento individual, a família, o grupo, comunidade ou sociedade. 

Trata-se da interação estabelecida nas mais complexas relações que o indivíduo se vincula. 

São redes de saber, campos de produção de subjetividade, espaços de emergência ontológica e 

ética. É, como afirma Baker e Faulkner (2004), a interação e as inter-relações dos nódulos ou 

nós da rede, assim como os vínculos que se geram entre os diversos nódulos. Além disso, 

essas redes atuam conformando sentimentos de pertença e algumas delas agem como matriz 

referencial. A família pode ser considerada como uma dessas redes de pertença e referência. 

Nesse sentido, de acordo com os usuários, a percepção de pertença a uma rede 

interacional de referência, como a família ou um grupo de amigos promove responsabilidades 

e autocuidado. A confiança nos membros de uma rede, como a família, promove perspectivas 

para o futuro, dissociadas da droga.   

É muito difícil fazer um uso controlado né? Isso aí requer muitas coisas 

para que você possa fazer esse uso controlado. Requer uma família, requer, 

vamos dizer, eu como homem uma esposa né? Uma responsabilidade maior, 

uma paixão, um amor. Isso aí eu acho que a gente sentindo isso, voltando 

sempre a isso, acho que ou a gente para ou a gente vai fazer um uso 
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bastante controlado. Eu tenho certeza disso (Antônio, 25 anos). 

Naquela época eu era mais controlado, pegava no dinheiro e não pensava 

em usar. Quando usava era só uma e não queria mais. Fumava só uma e 

não dava vontade de fumar mais nem nada. O que me fez segurar foi uma 

boa companhia, uma influência legal que me incentivava, no momento bom 

e no momento ruim tinha aquela pessoa que me incentivava para dar forças 

(Marcos, 19 anos). 

Quando eu voltei a morar com essa minha mulher. Que antes eu conseguia 

fumar escondido dela. Passou um certo tempo que eu não aguentei mais 

esperar ela sair de casa, ir na casa da mãe dela e colega dela para eu fazer 

o uso da droga na minha casa. Aí como ela não saia, aí o vício mais forte, 

eu ia para o banheiro. Aí ela às vezes via, falava “vai ficar nessa é? Vai 

trabalhar, sai dessa vida, vai trabalhar, se tratar”. E hoje ela me apoia. 

Vem me ajudar aqui no tratamento, me dá forças (Tiago, 18 anos). 

A fragilização das relações estabelecidas com amigos ou companheiros também 

assume papel normativo, desempenhado regulações no consumo. 

Eu vi que estava muito intenso, estava fumando demais, estava de repente 

vendo as coisas acontecerem assim, de briga sabe? Eu vi que estava um 

negócio muito sinistro então “eu não quero essa porra mais nada! Está me 

dando só dor de cabeça, só briga. Os amigos aí tudo querendo um foder o 

outro por causa dessa merda”. Isso não existia. Aí eu parei mesmo, parei. 

Eu lembro como hoje. Passei uns quatro meses sem fumar mesmo, véi 

(Antônio, 25 anos). 

  Essa pertença impõe regras e normatiza as relações, instituindo modos de se relacionar 

com objetos diversos, tais como o prazer. Essas normas conformam modos de agir diante da 

realidade, legitimando e delimitando um conjunto de hábitos e práticas como convencionais. 

Por isso, a ausência dessa referência enfraquece as possibilidades de manejo da droga e seus 

riscos. 

Eu não tenho base. Eu nunca tive uma base familiar. Eu acho que... Eu acho 

que... Foi através disso a causa de eu cair nas drogas. Eu nunca tive 

nenhuma base, uma pessoa que pudesse dizer “não, isso não. Vamos por 

aqui”. E quando eu consigo uma base é ajuda dos outros. Como o Atitude, 

me deu um apoio de outras pessoas. Mas aquele conselho de família eu 

nunca tive isso. Meu pai hoje é dependente químico também. Fui na casa 

dele, mas não passei uma semana porque a gente discutia muito por causa 
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da droga. Não deixa ter uma relação familiar (Leonardo, 29 anos). 

Os usuários relatam que o afastamento dessa rede de referência termina por colocá-los 

em situações de risco, pois em alguns casos o consumo era feito em tentativas de suprir a 

carência afetiva ou de enfrentar dificuldades pessoais. A droga se tornava problema e 

resposta, simultaneamente. 

Assim, o motivo mais foi porque eu nunca tive uma família, aí eu sempre 

pensei na minha mãe, entendeu? Minha mãe, eu com sete anos de idade. 

Nunca tive uma família para me dar suporte em nada, apoio. Aí na fraqueza 

eu corria para as drogas. Isso era o meu problema. Já fiz muito tratamento 

em clínica, em CAPS, sempre eu mesmo ia atrás e o pessoal me ajudando. 

Até conhecer o Atitude há pouco tempo, de uns dois anos para cá, aonde até 

me ajudou bastante. Da última vez agora eu passei quase uma no sem usar. 

Tive uma recaída agora pouco (Leonardo, 29 anos). 

Olhava no espelho assim, me via acabado de chorar né? Vontade né? 

Procurava uma opção para sair daquela. Chegava lá, passava três dias 

sentia saudade, não era uma abstinência entendesse? Que para falar a 

verdade, para eu me internar assim eu nunca senti aquela fissura de querer 

a droga. Era mais saudade da minha casa, da minha mãe, entendesse? 

(Carlos, 18 anos). 

A primeira vez eu tava com raiva, depois de discussão com a minha família, 

com minha mulher. Foi uma discussão, tinha brigado com ela, saí da casa 

dela, fui para minha casa e lá eu discuti com o meu irmão, minha mãe. Aí eu 

já saí para beber, fui só beber, comprei e fui fumar. Eu não consigo ficar 

batendo de frente, aí eu fico guardando, eu guardando, aí eu fico 

guardando. Quando eu explodia era nas drogas. Não falava nada. Saia e ia 

fazer besteira (Valéria, 23 anos). 

De acordo com Marques et al. (2012), a família é uma das principais instituições 

capazes de influenciar a vulnerabilidade do indivíduo para iniciar e atingir padrões 

problemáticos de consumo. As relações familiares e os problemas decorrentes dessa 

vinculação são diversos, tais como violência, abuso e estresse continuados, muitas vezes pela 

insegurança e/ou abandono. Em contrapartida, relacionamentos positivos com o ambiente 

familiar são sempre protetores e benéficos, reduzindo a vulnerabilidade dos usuários a formas 

de consumo mais prejudiciais. 

 

 



86 
 

7.6. Alteridade e imagem deteriorada 

 

A mudança de padrão de controle, com a diminuição de estratégias, parece se associar 

também à alteridade constituída em torno do usuário, que termina por desempenhar um papel 

de isolamento social. Essa relação com a alteridade coloca o indivíduo que consome a droga 

num lugar de conflitos, em torno de uma norma instituída, num sistema representacional do 

“noiado” e sua ética, mas também de ambivalência diante de seus próprios valores, que 

muitas vezes divergem desse modelo normativo, como já discutido. Dessa forma, um dos 

aspectos fortemente ressaltados pelos usuários é a vergonha de assumir esse lugar para a 

sociedade, para sua família.  

Constrangido porque a gente, dependente químico, querendo ou não 

os outros ainda olham com mau olhado, pensando que a gente vai 

mexer em alguma coisa, que vai roubar pra obter o uso da droga. Aí 

eu acho que a sociedade... A gente fica constrangido, a gente. Eu 

mesmo fui viciado, sou dependente, mas graças a Deus sempre 

consegui conquistar meu dinheiro com meu trabalho sabe? (Leonardo, 

29 anos). 

De roubar eu nunca tive coragem não, mas vários amigos meus já 

morreram de botar um revolver nos quartos e roubar depois que dá o 

primeiro tiro né? O pessoal cria coragem para tudo. Mas eu nunca 

tive essa coragem não, eu preferia aperrear minha mãe, insistir até 

ela me dá algum dinheiro (Renato, 34 anos). 

A alteridade se presentifica também na percepção da imagem corporal. Os usuários 

indicam que ao notarem mudanças abruptas no corpo retomam as preocupações com a 

regulação do consumo. A identificação de descuido com o modo de vida foi apontado como 

outro moderador do uso. A partir do momento em que o usuário se percebia em situações 

extremas, como vivendo na rua, sem higiene básica, buscava modificar suas relações com a 

droga. “Só que eu emagreci. Eu vi por mim, a minha tendência só foi emagrecer mais. Eu era 

muito forte. Eu era mais forte do que eu to agora, que eu estou aqui também” (Valéria, 23 

anos).  

Comecei a emagrecer, ficar feia, porque quando a gente começa a se 

descuidar começa a ter mancha na pele, começa a ficar não é fedendo, se 

relaxa mais está entendendo? Falavam pra mim: “eu sei... de vez que em 
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quando... isso não é vida pra ninguém, mas de vez em quando é bom, uma 

curtição diferente, mas direto faça isso, não, você está se acabando. Você é 

uma menina tão bonita, agora está magra”. Aí isso eu fui botando na minha 

cabeça (Aline, 21 anos). 

Os efeitos colaterais são apresentados como o auge da vivência do uso. A falta de 

apetite, o desenvolvimento de doenças, o mal-estar provocado devido essa condição orientam 

a situação. Ao sentir esgotamento físico decorrente do consumo intenso ou sintomas de 

complicações de saúde, como tosse, sangramento ou dores, o usuário procurava diminuir ou 

cessar o uso, mesmo que temporariamente. “Aí já ficava com aquela ressaca, aquele negócio 

ruim, aquele mal estar, não comia bem direito, não me alimentava. O cara não come não pô” 

(Roberto, 29 anos). 

Então, mas só que como eu digo, eu trabalhava de dia e usava à noite. Só 

usava à noite porque o foco do usuário de crack é à noite, não é de dia. 

Porque muitas vezes eu usava o que? 30, 40 ou se não fumava três, quatro 

gramas. Aí o organismo ficava tão ressecado, tão ressecado que não me 

dava ânimo para nada né? Para trabalhar, para comer, para nada dava. 

Mas, era só quando assim, quando eu estava afim mesmo batia aquela 

ansiedade de “porra, hoje eu vou dar uns pegas” e eu me internava mesmo 

(João, 28 anos).   

Eu estou tentando fazer o máximo de mim para me livrar dessa droga. Vejo 

que ela está me prejudicando. Estou com uma tosse e quando eu tusso sai 

sangue, quando eu tusso e escarro vem uma patotinha de sangue no meio. 

Através disso é que eu estou... estou me segurando (Marcos, 19 anos). 

Depois dessa segunda vez aí eu comecei a amenizar mais né? Estava 

fumando demais, aí eu comecei a amenizar. Esses problemas que tava dando 

no pulmão, esses negócios assim e era tossindo. Chega tava... Tinha vez que 

tossia tanto que chega dava aquela sensação de que ia rasgar a garganta do 

cara. Até pra engolir os alimentos tava ruim, dolorido. Aí foi que eu parei 

mais, porque estava fumando muito (Daniel, 18 anos). 

Essa percepção da deterioração da própria imagem e posterior tendência a modificá-la 

com a regulação do consumo também decorria da busca por inserção social. “O que me 

motivou a parar? Primeiro foi o que eu estava vivendo na época, eu estava vivendo na rua 

sem um teto, sem... Porque eu olhava, me olhava na rua e estava vendo eu todo sujo, 

entendeu? Eu estava com nojo de mim mesmo” (Ricardo, 25 anos). 
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Fiquei muitos dias sem dormir, sem comer. Eu olhava para mim assim 

mesmo e falei “meu deus, o que tá acontecendo comigo, que eu tenho uma 

família que gosta de mim, me apoia e eu estou me encontrando nessa 

situação. Então eu olhei para mim, olhei para os meus colegas assim... Os 

colegas não, que eu tinha conhecido há uns cinco dias no meio da rua e 

drogado (Tiago, 18 anos). 

Eu olhava os caras sempre com roupa massa, mas se eu pegasse a roupa eu 

vendia para trocar por droga também. Aí quando os caras iam para as 

festas, tinha festa, esses negócios assim eu estava sempre liso, aí eu pensei 

“oxe menino, eu vou começar a trabalhar”. Então eu comecei a trabalhar. 

Fui num amigo meu, que ele tem o pai rico, aí ele pegou e me deu o 

emprego. Tinha uma vaga lá, e ele me deu o emprego. Aí, só usava final de 

semana. E esses negócios de festa foi só no pensamento mesmo (Daniel, 18 

anos). 

Esse processo de mudança corporal tem implicações na construção do crack como 

droga da destruição. Os usuários relatam com muita ênfase que o crack destruiu sua vida, 

independentemente do padrão de controle estabelecido ou da forma como se relacionaram 

com o trabalho ou família. O discurso aponta uma experiência de autodestruição com a droga. 

São desconstruções do corpo, de planos de vida, de bens materiais, de relações afetivas. 

Contudo, de certo modo, a droga também serve como justificativa para a impossibilidade de 

alcançar planos de vida frustrados. “Rapaz, eu vejo só coisa ruim mesmo. Só vejo que aquilo 

ali não serve não. Fica só destruindo o corpo, capaz de tudo, emagrece, não tem tendência 

nenhuma, só de emagrecer, perder a família. Só destruição” (Valéria, 23 anos). 

Antes de começar o crack eu trabalhava de garçom com o irmão do marido 

da minha prima entendeu? Ele tinha um garçom domiciliar, em casa, 

entendeu? Era rico, fazia festa. Aí dia de sábado assim, que fazia muita 

festa, ele me chamava, eu ia. Já passei a trabalhar como passista. Bater nas 

portas, vender panela, já vendi panela, já vendi para um pessoal lá do 

Ibura, entendeu? Era legal. Mas depois que eu comecei o crack o negócio 

foi desandando. Desandou tudo (Carlos, 18 anos). 

Com o que eu gastei com a droga vou poder investir em outras coisas boas. 

Ter algo que assim... Que eu pudesse valorizar né? Algo que eu pudesse 

conquistar como uma casa, como uma roupa digna, nunca... Nunca. Porque 

quando eu consigo eu estrago por causa da droga (Leonardo, 29 anos). 
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Nesse sentido, é o distanciamento de um modo de vida almejado, mas inalcançável por 

diversas razões, das quais o crack somente se torna outra saída. É o “sonho” da casa própria, 

de um emprego estável, de uma família para prover e cuidar. Contudo, essa realidade se 

apresenta como um fardo perdido pela trajetória do consumo, concebido como o marco da 

destruição de sua vida e barreira fundamental para obtenção dessa vida sonhada. 

Meu sonho era... Desde pequeno era assim, ter uma vida normal. Casar, ter 

filhos. Sem usar drogas, porque a pessoa quando está usando droga não 

ajuda na sociedade. Só pensa em ser drogado, só pensa em ser lixo. A 

pessoa na verdade é um lixo, a pessoa que usa droga. Por isso ela destruiu 

meus sonhos. Que era me formar na PM, eu tinha o sonho de estudar, virar 

policial, ganhar trabalhando dignamente, trabalhar e ganhar bem para que 

eu pudesse dar uma vida melhor para meus filhos, para minha família, para 

minha mãe. E então o tempo foi passando e de lá para cá eu não consegui 

nada disso. Está entendendo? Então por isso que eu falo que ela destruiu 

meus sonhos. E com certeza se eu não tivesse conhecido esse crack. Se eu 

tivesse conhecido só a maconha pelo menos. Eu teria realizado uma boa 

parte dele (Rafael, 22 anos). 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do estudo foi apresentado que o compartilhamento do sentido, de 

representações, articula-se na constituição de um contexto, ao mesmo tempo em que esse 

contexto delimita e norteia ou normatiza as relações e produções simbólicas entre seus 

participantes. Diante disso, observou-se que os saberes construídos pelos usuários em dada 

rede interacional desempenham papel normativo, prescrevendo ações desenvolvidas em torno 

certo/errado, normal/anormal, aceito/excluído e adquirindo, assim, eficácia simbólica por 

meio de sistemas de significação e práticas partilhados pelos indivíduos. Essas 

representações possuem função determinante na construção das práticas e na orientação das 

experiências de uso vivenciadas. Experiências que se manifestam por meio das normatizações 

oriundas dos contextos de significação (mas que também produzem normatizações) e, 

consequentemente, das redes interacionais nas quais os indivíduos se inserem. Assim, nesse 

cotidiano, em suas realidades, emerge uma ética própria, contingente aos seus contextos de 

produção. 

  Por isso, considera-se que o foco no contexto implica em uma possibilidade teórica de 

abarcar essa circularidade, considerando que retoma uma unidade de produção de sentidos, 

sem torná-la estagnada a um grupo ou população. A ênfase dessa produção ocorre em sua 

fluidez interacional, em uma matriz de sentidos decorrentes dos saberes que se constroem e se 

difundem. Dessa forma, aponta-se o contexto como um campo ético-epistêmico-ontológico. 

Ético porque prescreve um conjunto de hábitos e práticas que conformam estilos de vida 

válidos, diante da realidade culturalmente delimitada. Epistêmico na perspectiva de dotar 

sentido à realidade, com saberes produzidos no encontro com o outro, na interação e no 

cotidiano. E ontológico devido a possibilidade de fazer emergir tipos de existência, modos de 

ser contingentes. Assim, é um fenômeno estabelecido em meio às redes de interação de 

referência dos indivíduos e que delimita as possibilidades de ser, agir e conhecer. Como 

afirmado anteriormente, trata-se da interação conformada na complexidade das relações que o 

indivíduo se vincula. São redes de saber, campos de produção de subjetividade, espaços de 

emergência ontológica e ética. O contexto, portanto, define-se por atributos epistêmicos e 

interacionais. 

As representações encontradas nesses contextos situavam o crack como droga da 

destruição, responsável pelo fracasso de planos de vida, desconstrução familiar, carreira 

profissional, etc. Esse aspecto destruidor apareceu também no modo de consumir a droga, que 



91 
 

implicava em episódios de ingestão intensa, com deterioração orgânica e prejuízos para a 

saúde. As práticas de cuidado no consumo se tornavam despercebidas, apesar de presentes, 

somente sendo atentado o caráter nocivo da experiência. 

Diante dessa concepção, a dependência foi apresentada como um reforçador desse 

modo de lidar com a droga. Ao afirmar que se encontrava doente, dependente do crack, o 

usuário demonstrava não ter mais preocupações em mediar o consumo, tornando-se escravo 

da droga. Essa consideração a respeito da dependência é relevante ao se observar que as 

experiências de “escravidão” da droga eram passíveis de controles sociais formais ou 

informais. O que se passava, contudo, era uma indisponibilidade em se preocupar com o 

manejo desses controles. A experiência do consumo era sempre mediada por algum tipo de 

controle, mesmo quando o usuário considerava que a droga havia tomado conta de seu ser. 

 Assim sendo, perante essa compreensão da dependência, os usuários consideravam 

que o envolvimento com a criminalidade era uma consequência do consumo do crack. A 

dependência orientava suas ações à prática de crimes. Porém, a associação com pessoas que 

cometiam furtos ou assaltos, por exemplo, decorria de uma norma vigente naqueles contextos, 

anterior ao consumo. O crime, dentro dessa rede interacional, já era uma atividade legitimada. 

Por isso, o consumo se orientava em um campo ético-epistêmico-ontológico, no qual os 

saberes referentes ao crack eram partilhados em conjunto com a determinação da emergência 

de um sujeito, o ladrão. Por conseguinte, quando a ética do trabalho orientava as ações do 

usuário havia a recusa em se identificar com essa figura.  

Desse modo, apesar dos usuários apresentarem que suas ações não se determinam 

diante dessas normas, as representações hegemônicas partilhadas em seus contextos de uso 

remetem essas atividades como verdades sobre o crack. Ou seja, mesmo vivenciando outras 

experiências com a droga, acreditam que seu uso remete ao âmbito do prazer destrutivo, da 

impossibilidade de ação voluntária, na encarnação de uma figura de repulsa. As normas 

sociais vigentes na informalidade desses campos convocam os usuários a se tornarem 

dependentes, criminosos e incapazes de construir planos de vida. 

 Essas normas se configuram em meio a um contingente de práticas sociais legitimadas 

em torno do uso do crack, as quais são todas criminalizadas, tal como o furto, roubo, tráfico, 

prostituição. O campo de orientação desse objeto situa que essas são as práticas decorrentes 

ou relacionadas ao crack. Mesmo quando o trabalho se encontra extremamente evidenciado, 

como valor referencial para as práticas do usuário, ainda assim é a criminalidade que 

prevalece como norma de ação. O usuário é o ladrão, o criminoso, ao ponto de se tornar 
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destacado o consumo do crack como não sendo o marcador do “usuário”. O que conforma o 

“noiado” é sua inserção em atividades criminosas, seu desrespeito ao outro, à sociedade. 

A relação com o trabalho foi um dos pontos mais emblemáticos dos conflitos 

representacionais entre os usuários. Por um lado, o trabalho foi apresentado como uma norma 

de ação que se tornava essencial na realidade de alguns indivíduos, sendo o único meio 

legítimo de aquisição de bens e de inserção social. A ética do trabalho conformava a 

identidade do usuário, assim como seu papel social enquanto profissional. Essa prática foi 

salientada como fronteira demarcatória para a condição de usuário de crack, noiado. Por outro 

lado, os estereótipos construídos em relação ao usuário e ao crack remetiam o consumo a uma 

relação de abandono das responsabilidades, tornando a desvinculação profissional um recuo 

de estratégias de controle e, consequentemente, de práticas de cuidado. 

 Nesse âmbito, os padrões de controle devem ser evidenciados, pois foram unânimes 

entre os usuários. A tendência a se destacar os padrões de consumo, demarcando limites de 

uso, que situam usuários como controlados ou compulsivos, termina por não atentar para a 

existência de controles sociais que mediam a relação com o crack. Essa característica, em 

particular, também termina por retomar a discussão das relações entre representações e 

práticas sociais.  

 As práticas sociais destacadas pelos usuários como referentes ao crack e aquelas 

experienciadas na vivência de uso, estavam sempre articuladas com as representações que os 

usuários possuíam sobre esse objeto. A negligência dos indivíduos que consomem em relação 

a mediações do consumo, tornando presentes apenas as características negativas parecem se 

relacionar com a concepção destrutiva do crack. Do mesmo modo, a alteridade construída em 

torno da figura do usuário pode tornar a experiência de se identificar como pessoa que 

consome o crack repulsiva implicando na recusa de assumir esse status e, consequentemente, 

no afastamento de vínculos sociais importantes na mediação do controle da droga, como a 

família ou o trabalho.  

Nessa perspectiva, os resultados desse estudo remetem à problematização da 

implicação do indivíduo em um sistema normativo que orienta a consolidação de ações 

divergentes de seu código de conduta, de sua ética. Essa condição de conflito diante de um 

ethos termina por trazer questionamentos a respeito dos processos de significação que 

constroem e legitimam a capacidade ética de fazer escolhas diante desses sistemas. Parece 

existir uma tendência na sociedade brasileira em conceber usuários de drogas, em especial de 

crack, como não sendo moralmente livres, mesmo quando estão decidindo, escolhendo o que 
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os compele a fazer. Concebe-se que sua liberdade e responsabilidade morais estão 

enfraquecidas. Em outras palavras, esses resultados apontam um aspecto pouco 

problematizado na teoria das representações sociais: a dimensão ética dos processos de 

construção do sentido. 

 A proposta de se estudar a dimensão ética das representações sociais tem como 

pressuposto a consideração de que é a capacidade de fazer escolhas diante de um ethos, de um 

sistema normativo, uma disposição fundamental, um traço distintivo do ser humano 

(MARKOVÁ, 2013). Esse fenômeno decorre da interação social e possui as particularidades 

contingenciais de seus contextos de produção. É nesse sentido que a ética se constitui num 

conceito fundamental na Teoria das Representações Sociais, como uma disposição decorrente 

do social, com contingências societais. Assim, decorrem algumas questões fundamentais a 

respeito do fenômeno do uso de crack: o senso moral, a capacidade de escolha e a 

responsabilidade do usuário.  

 O processo de investigação nem sempre se delineia pela consolidação de respostas. 

Nesse sentido, os resultados revelaram mais questionamentos do que afirmações. A análise 

dos contextos de uso do crack demonstra a necessidade de compreensão de uma dimensão 

esquecida em meio aos fenômenos sociais. Por isso, é necessário, analisar, no âmbito da 

teoria, as implicações da ética nos processos de construção de objetos e práticas sociais, 

buscando evidenciar os sistemas normativos implicados nos contextos de significação. 
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista  

1. DADOS PESSOAIS  

1.1. Nome:                                                                            1.2. Idade: 

1.3. Escolaridade:                                                                 1.4. Profissão/ Ocupação: 

1.5. Bairro onde mora: 

1.6. Com quem mora: 

1.7. Estado civil: 

1.8. Religião:  

1.9. Praticante: 

2. ROTEIRO 

2.1. Como você começou a usar crack? 

2.2. Como era sua vida antes de iniciar o consumo? 

2.3. Que atividades você desenvolve atualmente? 

2.4. Como é sua relação com o crack e as atividades que você cumpre diariamente? 

2.5. Você já ficou sem usar? Se sim, por quanto tempo e por quê? 

2.6. Como é que você usa? Explicar o processo prévio ao consumo, durante e o que 

você faz depois do uso. 

2.7. Onde você costuma usar? Com quem? 

2.8. Você já esteve em algum local que oferecesse cuidado a usuários de drogas? 

2.9. Você já esteve envolvido com alguma atividade não aceita socialmente? Explorar 

envolvimento com o tráfico, prostituição, roubos, etc. 

2.10. O que você acha de uma pessoa que usa drogas? Buscar o modo como representa 

usuários, investigando estigmas e outros aspectos identitários. 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Curso de Pós-Graduação em Psicologia 

Mestrado em Psicologia 

    

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

   

TÍTULO DA PESQUISA 

Os contextos de uso do crack: representações e práticas entre usuários 

  

   

RESPONSÁVEIS 

Manoel de Lima Acioli Neto 

  

   

INSTITUIÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco 

  

   

APRESENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa que tem como 

finalidade principal compreender como são os padrões de consumo de crack, em que 

contextos acontecem e como se relacionam com representações sobre a droga. Durante o 

estudo serão realizadas perguntas do cotidiano de uso e você está sendo convidado a 

responder a uma entrevista proposta pelo pesquisador, que será gravada sob sua autorização 

e transcrita posteriormente, para fins de análise, com a garantia de que apenas o pesquisador 

terá acesso à íntegra das transcrições. Esta pesquisa tem caráter voluntário de participação, 

durante a realização da entrevista caso sinta-se desconfortável poderá solicitar ao 

pesquisador que a entrevista seja paralisada ou encerrada. 

  



113 
 

RISCOS E BENEFÍCIOS 

Os resultados da pesquisa poderão beneficiar na compreensão do consumo de crack e nas 

práticas de cuidado ofertadas a esse público. A oportunidade de falar sobre as práticas de uso 

pode propiciar um momento de reflexão para os participantes. Além disso, poderão gerar 

conhecimentos importantes para o trabalho dos diversos profissionais que lidam com a 

temática do crack, como psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, 

fonoaudiólogos, assistentes sociais, dentre outros, para que possam realizar intervenções 

culturalmente adequadas.   

Como possíveis riscos, no momento da entrevista e observação poderão ocorrer algum 

desconforto ou conflito para o participante ou entre este e os colegas, os quais a 

entrevistadora tentará minimizar. Caso seja necessário, a pesquisadora poderá recorrer a 

pesquisadores auxiliares. A pesquisa será realizada em colaboração com a Clínica 

Psicológica da UFPE. Casos especiais, se necessário, poderão ser encaminhados para 

atendimento por profissionais desta instituição. A equipe de pesquisa garantirá a 

confidencialidade das informações e o anonimato dos participantes. 

  

   

COMPROMISSOS 

O pesquisador compromete-se a estar sempre disponível para esclarecer dúvidas sobre os 

procedimentos da pesquisa. Fornecerá todas as informações necessárias para que o 

participante possa decidir conscientemente sobre sua participação na referida pesquisa. 

Compromete-se em manter o sigilo, de forma que os nomes das pessoas envolvidas na 

pesquisa jamais serão revelados em possíveis publicações ou apresentações do trabalho. O 

participante poderá ainda desistir de sua participação a qualquer momento. Os resultados 

gerais obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos do 

trabalho, incluída sua publicação na literatura científica especializada. Por fim, a 

participação na pesquisa não implicará absolutamente nenhum custo, nem recompensa 

financeira para os participantes. 

O contato para qualquer esclarecimento de que necessite poderá ser realizado com a 

pesquisadora responsável: Manoel de Lima Acioli Neto, pelo endereço: Avenida Professor 

Moraes Rego s/n, Cidade Universitária, no Laboratório de Interação Social Humana no 

Departamento de Pós-Graduação em Psicologia, da UFPE, pelos telefones: (81) 2126-8271 e 

(81) 8519-6027, ou e-mail: mdlacioli@hotmail.com. O participante poderá contatar ainda o 
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Comitê de Ética da UFPE para apresentar recursos ou reclamações em relação à pesquisa, 

pelo endereço: Avenida da Engenharia s/n, Cidade Universitária, Recife – PE, CEP:50740-

600, Tel.: 2126-8588. 

Os materiais coletados serão armazenados para fins apenas de pesquisa durante 5 anos 

no Laboratório de Interação Social Humana (LabInt) sob responsabilidade de: Manoel 

de Lima Acioli Neto, e posteriormente serão destruídos. 

   

CONSENTIMENTO 

Eu,______________________________________________________________________, 

fui devidamente apresentado(a) às informações acima e, após lê-las e compreendê-las, 

concordo em participar desta pesquisa. 

A assinatura desse consentimento não inviabiliza nenhum dos meus direitos legais. 

 

Recife, ____ de ________________ de 2013. 

 

 

_____________________________                    _______________________________ 

Participante                                                              Pesquisador 

 

_____________________________                    _______________________________ 

     Testemunha 1                                                              Testemunha 2 

 

 

  

 

 



115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



116 
 

ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Pernambuco (CEP-UFPE) 
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ANEXO B – Carta de anuência do Programa Atitude 

 

 

 


