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RESUMO 

A presente pesquisa, inserida no campo dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, 

fundamenta-se a partir da perspectiva epistemológica feminista pós-estrutural, utilizando-se 

de metodologia qualitativa. Sendo parte do Projeto Diálogos para o Desenvolvimento Social 

de Suape, teve o objetivo de analisar as experiências de maternidade de mulheres jovens 

usuárias de crack. Para tal, a pesquisadora acompanhou as jovens a partir da inserção das 

mesmas em um programa de assistência aos/às usuários/as de álcool e outras drogas, com 

foco no uso de crack, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE. Houve acompanhamento do 

cotidiano do Programa por quatro meses, através de observação participante, com registro em 

diário de campo. Em seguida, houve a realização de entrevistas com quatro mulheres, 

participantes do programa, com idades entre 19-22 anos que tiveram filhos/as nos últimos 

dois anos, em contexto de uso do crack. Foi realizada uma análise temática dos dados, 

marcada por um olhar interseccional, utilizando o gênero como categoria analítica. Os 

resultados apontam que, em suas falas, as jovens reiteram os discursos hegemônicos sobre 

maternidade, relacionando-a a cuidado e responsabilidade. Todavia, constroem resistências ao 

exercer, com o apoio da rede familiar, práticas de cuidado aos/às filhos/as. As experiências de 

maternidade delas são marcadas por uma violência estrutural na medida em que as mesmas 

tem dificuldade de efetivar direitos básicos, como: moradia, educação, assistência à saúde e 

segurança, evidenciando uma relação enfraquecida com o Estado. Ao focalizar as 

experiências de maternidade destas mulheres jovens, a pesquisa pretendeu quebrar o 

silenciamento dos discursos das jovens mães usuárias de crack, trazendo para o cenário as 

experiências das mesmas, de forma a promover menos exclusão e vulnerabilidade. 

 

Palavras-Chave: crack; maternidade; feminismo; gênero; direitos sexuais e direitos 

reprodutivos. 
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ABSTRACT 

In those hands: the child and the pipe. The motherhood experience of women who use crack.  

The present research, in the field of study of sexual rights and those reproductive rights, is 

based upon the post-structural feminist epistemological perspective, using a qualitative 

methodology. It is a part of the Dialogues Project for Social Development of Suape, and it is 

aimed to analyze the motherhood experience of young women who use crack. For this, the 

researcher accompanied those young women that were assisted by a program for assistance 

for both women and men who use alcohol and/or other drugs, but with a specific emphasis 

placed upon those who use crack in the city of Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco (PE), 

located in the Northeast of Brazil. Over four months, the researcher followed the Program and 

accompanied their daily activities, through participative observations; observations were 

reordered and documented in the researchers field diary. Here four young mothers, assisted by 

this Program, were interviewed. These young women, ages 19-22 years old, all practiced the 

use of crack and had their babies within the last two years. A thematic analysis was used to 

realize the data, with an intersectional view and use of gender as an analytical category. The 

results of the data demonstrated that, in their own words, the youth continue to repeat the 

hegemonic discourses about motherhood, correlating it to care and responsibility. However, 

with the support of the family network, they built resistance through the exercise of care 

practices for their children. The motherhood experience of those women is marked by 

structural violence to the extent that they find it difficult to carry out their basic rights, such 

as: housing, education, health care and security, highlighting a weakened relationship with the 

State. By focusing on the motherhood experiences of these young women I intended to elicit a 

change from the oppressive silencing that young mothers who use crack face, while bringing 

to voice their similar experiences, in order to promote less exclusion and vulnerability. 

 

Keywords: crack; motherhood; feminism; gender; sexual rights and reproductive rights.  
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INTRODUÇÃO  

 

A presente pesquisa se insere no campo dos direitos sexuais e dos direitos 

reprodutivos, tendo como foco analisar as experiências de maternidade das mulheres usuárias 

de crack. Por compreender o campo dos estudos feministas como ferramenta de 

transformação da sociedade a partir da busca da construção de um saber crítico, político e 

transformador; parte de epistemologia feminista pós-estrutural de ciência, utilizando-se de 

abordagem qualitativa (HARAWAY, 1995; FINE et. al., 2006). 

O desejo de pesquisar acerca das experiências de maternidade das mulheres usuárias de 

crack surgiu a partir de uma vivência profissional da pesquisadora na assistência à saúde 

durante seu período de estágio de conclusão do curso de Psicologia. Na ocasião, estava em um 

setor de maternidade de um hospital público, quando um casal jovem, pobre e negro usuário 

de crack, que perdeu a guarda de seu filho devido ao uso, estava acompanhando a primeira 

consulta pós-alta do bebê. Esse foi trazido por sua avó materna, que tinha sua guarda 

provisória. No entanto, iniciou-se um conflito entre os pais do bebê e a avó e seu 

companheiro, havendo trocas de insultos e empurrões. Nesse contexto, o bebê estava no colo 

da mãe, que recusou-se a devolvê-lo à avó, dizendo que ia levá-lo com ela. 

A partir daí o conflito tomou maiores dimensões, uma vez que o hospital não poderia 

permitir que a mãe saísse com o bebê do prédio, devido à ordem judicial. A segurança do 

hospital foi chamada e acionou a polícia, que pediu para que esvaziassem o setor, ficando os 

pais com o bebê dentro do serviço junto à equipe. O casal estava pouco receptivo a conversar 

com as profissionais da equipe, proferindo insultos e dizendo que ninguém tomaria o filho 

deles. Nesse cenário, percebendo a hostilidade do casal à equipe, eu me aproximei fazendo 

perguntas acerca da criança. Qual era seu nome? Com quem ele se parecia? A partir daí foi 

possível construir um vínculo com os pais que, mais tranquilos, começaram a narrar para mim 

sua história de consumo, que os levou à situação de rua em que estavam e, por fim, falaram 

acerca da vontade de diminuir o uso e ter de volta a guarda do filho. 

Chamou-me a atenção nessa experiência que o casal tenha se tranquilizado depois que eu 

os posicionei em minha fala como pais do bebê, e eles puderam falar como tais, de sua 
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história e de suas vontades. Pude perceber também nos comentários da equipe do hospital o 

quanto o casal usuário ficou limitado ao estigma, não tendo sido percebido nenhum outro 

aspecto destes para além do uso. A partir disso, pude compreender a complexidade que 

envolve as experiências de maternidade das usuárias de crack, quando essas se inscrevem 

como uma questão para a saúde, para a justiça, para a sociedade em geral. 

Dessa forma, essa pesquisa nasceu da vontade de ouvir as mulheres usuárias de crack, 

quebrando o silenciamento imposto a elas acerca de suas experiências de maternidade. 

Compreendo que essas mães estão posicionadas na intersecção entre o mito do amor materno 

(BADINTER, 1985) e os estigmas relativos a usuários/as de drogas ilícitas, em especial ao 

crack. Essa conflituosa posição que essas mães ocupam dá-se pela influência das normas de 

gênero que consideram toda mulher enquanto uma mãe em potencial, e que as mulheres 

trariam em sua “essência”
5
 uma série de sentimentos e comportamentos chamados maternos, 

entre eles a capacidade de se sacrificar pelo/a filho/a, de amá-lo/a incondicionalmente. Por 

esta razão, as normas de gênero que operam através do mito do amor materno (ibid) 

impossibilitam que as jovens que usam crack sejam ouvidas a partir desse lugar materno, uma 

vez que o uso de crack pode ser prejudicial ao desenvolvimento do feto.  

Diante disso, o conceito de gênero encontra-se na centralidade dessa dissertação e será 

operado enquanto categoria analítica, pelo seu potencial crítico em evocar a dimensão política 

das relações entre o masculino e o feminino e associá-las a outras – relações de raça/etnia, 

classes, gerações –, evidenciando as macropolíticas que atravessam as experiências de 

maternidade dessas mulheres e as conexões entre o público e o privado (HARAWAY, 1995). 

Dessa forma, segundo Suely Costa: 

Recolher o político das práticas femininas favorece sua desnaturalização e a sua 

dimensão pública. Por essa via, a noção de público estende-se ao cotidiano e aos 

códigos familiares, expondo a indissociabilidade do civil, do econômico e do 

próprio político; também não abstrai o privado, uma vez que, nessa perspectiva, o 

pessoal é político (COSTA, 2002, p.302). 

                                                           

5
 A palavra essência aparece entre aspas, pois, por partir de perspectiva pós-estrutural esse trabalho tensiona e 

questiona a perspectiva essencialista. 
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Partindo então dessa compreensão do privado como político, faz-se relevante discutir 

como a maternidade das usuárias de crack acontece, atentando para os atravessamentos 

políticos nessas experiências. Para isso, utilizarei de um olhar interseccional, sendo essa uma 

forma de compreender o fenômeno não enquanto experiência global, mas sim a partir de que 

contornos ele assume na história das mulheres investigadas. Buscarei usar o gênero na 

articulação com outras categorias sociais que se inter-relacionam, com o propósito de 

localizar as aproximações e diferenciações entre as mulheres jovens. O olhar interseccional 

propõe entender como cada marcador social e suas interações nos oferecem “ferramentas 

analíticas para apreender a articulação de múltiplas diferenças e desigualdades” 

(PISCITELLI, 2008, p.266).  

Essa pesquisa não pretende construir um conhecimento universal sobre a maternidade das 

mulheres usuárias de crack, mas sim um conhecimento local, que Donna Haraway (1995) 

chamou de saberes localizados, uma vez que atenta para as especificidades das experiências 

dessas mulheres. Para tal, focalizarei a análise nas experiências das jovens, uma vez que é 

nela que os atravessamentos dos marcadores diversos se operacionalizam. Sobre essa 

categoria Joan Scott afirma: 

Experiência é, ao mesmo tempo, já uma interpretação e algo que precisa de 

interpretação [...] é, não a origem de nossa explicação, mas aquilo que queremos 

explicar [...] interroga os processos pelos quais os sujeitos são criados, e, ao fazê-lo, 

reconfigura a história [...] e abre novos caminhos para se pensar a mudança 

(SCOTT, 1999, p.48). 

Assim, Scott (ibid) propõe a categoria experiência para lidar com a história em 

transformação, evidenciando que nela os contextos micro e macropolíticos se atravessam. 

Dessa maneira, enfocando o gênero na interação com esses outros marcadores sociais através 

da experiência é que poderemos compreender como essas interrelações operam criando maior 

ou menor vulnerabilidade.  

Acerca da influência desses marcadores na existência de problemas relacionados ao uso 

de substâncias psicoativas, o conceito de vulnerabilidade desenvolvido por José Ricardo 

Ayres (2002) a partir da experiência brasileira de estratégias de prevenção da infecção pelo 

HIV/AIDS, pode nos ajudar a compreender as experiências das mães usuárias de crack, uma 

vez que a define como: “o resultado de um conjunto de características dos contextos político, 

econômico e socioculturais que ampliam ou diluem o risco individual” (BUCHALA & 
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PAIVA, 2002, p.118). Esses/as autores/as apresentam uma compreensão da vulnerabilidade a 

partir de três eixos: Individual, social e programático. 

 O conceito de vulnerabilidade individual enfoca os comportamentos/ posições
6
 que 

oportunizam que agravos à saúde aconteçam. Ele está relacionado não apenas ao acesso à 

informação de qualidade, mas também a capacidade de elaborá-la e incorporá-la ao seu 

cotidiano, no que se refere a possibilidade de transformação de suas práticas. Faz-se 

necessário pontuar que a mudança de comportamento/posições não está ligada apenas à 

vontade pessoal, mas a uma teia de características singulares de significações, contexto de 

vida e relações interpessoais que validam essas mudanças (AYRES, 2002). 

A vulnerabilidade social focaliza aspectos sociais, políticos e culturais, tais como: grau de 

escolaridade, moradia, acesso a bens de consumo, grau de liberdade de pensamento e 

expressão, disponibilidade de recursos materiais, possibilidade de influência em decisões 

políticas, entre outros. O terceiro nível é a chamada vulnerabilidade programática que diz 

respeito à existência de inciativas do poder público, da iniciativa privada e de organizações da 

sociedade civil como ações para o enfrentamento do problema no sentido de diminuir as 

chances de ocorrência deste através da promoção à saúde de maneira compromissada, 

organizada, sistemática e monitorada nos diversos níveis de atenção (ibid). 

No que se refere ao contexto de produção, importa dizer que esta pesquisa está inserida no 

Projeto Diálogos para o Desenvolvimento Social em Suape, desenvolvido pela Universidade 

Federal de Pernambuco com parceria financeira da Petrobrás e de um conjunto de empresas 

da localidade. O Diálogos atuou entre 2010-2014 com diferentes projetos buscando 

compreender e intervir nos impactos da instalação dos empreendimentos do complexo 

portuário-industrial de Suape  - Subregião da região metropolitana de Recife, composta pelos 

municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca - para a população local. A região vem 

recebendo grandes investimentos econômico-industriais que geraram a abertura de cerca de 

                                                           

6
José Ricardo Ayres usa o termo comportamento, todavia, como parto de uma matriz pós estrutural discursiva, 

trabalho com a noção de posições e posicionamentos. 
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55.000 vagas de emprego e essas mudanças estruturais têm se refletido em impactos sobre as 

desigualdades sociais e econômicas da região e de sua população (UFPE, 2010). 

Articulando-se aos objetivos do projeto Diálogos, especialmente no eixo de combate 

ao uso abusivo de álcool e outras drogas, essa pesquisa realizou-se em um programa da rede 

de assistência social que trabalha com usuários/as de drogas ilícitas, tendo especial foco em 

consumo abusivo de crack.  A unidade do programa situa-se na cidade do Cabo de Santo 

Agostinho/PE, e a partir de agora receberá o nome fictício de Programa Luz. 

O presente trabalho busca responder a seguinte pergunta: Como as mães usuárias de crack 

experienciam a maternidade? Para tal, busco conhecer essas experiências através da escuta 

dessas mulheres, possibilitando que, tal como o casal usuário supracitado, elas possam contar 

seus projetos de vida
7
, de consumo e de maternidade. Partindo do pressuposto de que a 

ciência é uma prática inerentemente política, e pensando a pesquisa como prática social, 

considero que trazer as falas autorais das jovens acerca de suas experiências pode ajudar a 

analisar a problemática de maneira multifatorial, contribuindo para repensar o conhecimento 

já produzido sobre a temática e abrindo outras possibilidades de compreensão. 

A multifatoriedade das experiências das mães usuárias de crack exige uma visão mais 

ampla sobre o fenômeno da violência em que estas estão inseridas. Nesse sentido, considero 

que o conceito de violência proposto por Theophilos Rifiotis (1998) pode ser adequado para 

compreender a complexidade da violência que atravessa a vida das jovens. O autor pontua que 

este fenômeno não trata apenas de realidades concretas, mas sim de um sistema de 

significação que orienta nossa percepção dos fenômenos. Dessa maneira, sugere ampliar o 

conceito de violência para além de comportamentos específicos ditos “criminosos” e da 

violência institucional, para falar da violência do cotidiano, não só nos lugares aonde vamos, 

mas especialmente nas condições onde somos, referindo-se à precárias condições de vida. A 

violência que não se opera necessariamente pelas mãos de alguém, mas que acontece muitas 

vezes pela ausência de ações de cuidado. 

                                                           

7
 O projeto de vida segundo Gilberto Velho (1999) diz respeito a possibilidade de projetar um futuro elaborando 

formas de atingi-lo para, dessa forma, dar sentido ou coerência às expectativas vividas. Esse conceito é bastante 

utilizado em estudos sobre juventude. 
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Dessa forma, Rifiottis (ibid) amplia a compreensão de violência, trazendo para dentro 

desse conceito a negligência do Estado. Acerca disso, evidencio o conceito de violência 

estrutural de John Galtung (1990) o qual diz respeito a uma violência que acontece na vida 

das pessoas, caracterizada por ausência de acesso a efetivação dos direitos básicos, tais como: 

alimentação, moradia, saúde, educação, segurança, entre outros. A ausência de efetivação 

desses direitos interfere violentamente na possibilidade de construção de projetos de vida, 

sendo, por isso, considerada enquanto violência estrutural. Esta violência é fruto de uma 

relação ente micro e macro políticas que (re)constroem desigualdades e exclusão social.  

Diante desta breve problematização, este estudo tem o objetivo, como já pontuado, de 

analisar as experiências de maternidade das mulheres usuárias de crack. Com essa finalidade, 

tem como objetivos específicos: 1) Compreender como os discursos hegemônicos sobre a 

maternidade se operacionalizam na vida dessas mulheres e em que instância elas mantém 

esses discursos; 2) Compreender de que forma as mulheres rompem com esses discursos 

hegemônicos e constroem resistências a esses sistemas de opressão; 3) Descrever e analisar a 

rede social de apoio – família, saúde, educação, segurança – das usuárias de crack 

participantes dessa pesquisa durante as experiências da maternidade. 

Para responder a esses objetivos, apresento no primeiro capítulo desta dissertação, a partir 

de quais pressupostos teóricos vou refletir sobre a questão da maternidade. Opto por discuti-la 

a partir de algumas das teorias feministas que, enquanto potencial crítico e transformador, 

evidenciam como e com que intenções são construídos - através das normas de gênero - os 

discursos do ideal materno mítico. Realizo então um percurso histórico de como a 

maternidade vem sendo estudada no movimento feminista brasileiro, de segunda e terceira 

onda
8
. Por fim, apresento os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, para posteriormente 

analisar que direitos se visa garantir às mulheres que decidam ser mães e como estes se 

efetivam ou não na experiência das mulheres entrevistadas. 

                                                           

8
 Na história do feminismo há diversas fases: ondas feministas. Estas mudam conforme o contexto histórico, 

material e social, as possibilidades discursivas e as necessidades políticas de cada época (Scott, 1986). De acordo 

com Narvaz e Koller (2006), “não há, na atualidade, um só feminismo, unívoco e totalizante, mas vários 

feminismos”. 
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No segundo capítulo, apresento a perspectiva adotada para discutir o consumo de 

substâncias psicoativas, em especial o uso de crack. Para tal, partindo de uma compreensão da 

complexidade do fenômeno do consumo de drogas, apresento-o como multideterminado, 

propondo, para o entendimento deste, uma inter-relação de três elementos centrais: o 

contexto; o sujeito; e a droga. No terceiro capítulo apresento as escolhas metodológicas que - 

diante do aporte teórico - considerei coerentes e úteis para pensar as experiências das jovens. 

Dessa forma, uma vez que tive o interesse de ouvir as mães usuárias de crack acerca de suas 

experiências, optei por trilhar um caminho através de metodologias participativas. Minha 

aproximação com essas metodologias se deu pela experiência no grupo Muda
9
 (Universidade 

Federal de Pernambuco), que utiliza essas ferramentas metodológicas para trabalhar a 

temática dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos com jovens. 

Na sequência do texto lê-se o capítulo analítico, que está subdivido em três eixos 

temáticos. Pontuo que realizei uma análise temática inspirada na perspectiva de Maria Cecília 

Minayo (2006), todavia, por influência da epistemologia feminista, opto por utilizar gênero 

como categoria analítica. O primeiro eixo discute a presença dos discursos hegemônicos nas 

falas das interlocutoras acerca do materno e também nas intervenções da equipe do Programa 

Luz. O segundo eixo versa sobre como as jovens, em suas práticas, resistem a esses discursos 

normativos, evidenciando a multiplicidade das experiências, construindo outras possibilidades 

de ser. No terceiro e último eixo, discuto a rede social de apoio partindo da compreensão de 

que a família e o Estado – através da garantia – ou não – de acesso à saúde, educação, 

emprego formal, segurança, entre outros - compõe o circuito no qual se desenvolvem as 

experiências de maternidade das jovens, facilitando-as ou dificultando-as. Finalizo com um 

capítulo onde teço considerações finais ao debate apresentado no decorrer dessa dissertação.  

A partir de que lugar pretendo falar das experiências de maternidade das mulheres 

usuárias de crack? Sendo essa uma pesquisa feminista que busca promover justiça social, me 

aproximei das mulheres não com o interesse de julgar suas formas de exercer a maternidade, 

                                                           

9
 O grupo Muda é um grupo de pesquisa e extensão coordenado pela professora Dra. Karla Galvão Adrião e pelo 

professor Dr. Rafael Diehl formado, por alunos da graduação e pós-graduação. O grupo trabalha a partir de uma 

epistemologia feminista e está inserido no laboratório LABESHU da pós graduação em Psicologia da UFPE. 
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mas sim para compreender como essas experiências se realizam na vida delas. Dito isso, 

acredito ser importante ressaltar que esse trabalho não visa valorar a experiência de cuidado 

aos/as filhos/as por mulheres usuárias de crack como bom ou ruim, mas, sobretudo, 

compreender essa realidade. Dessa forma, essa pesquisa busca trabalhar contra o 

silenciamento das mães usuárias de crack, para ouvi-las falar sobre suas experiências. Assim, 

procura não promover violências epistemológicas, que, segundo Thomas Teo (2014) é o 

efeito causado por pesquisas que criam ou reiteram preconceitos, fundamentando a exclusão 

de grupos já socialmente “marginalizados”. 
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CAPÍTULO 1: FEMINISMO, GÊNERO E MATERNIDADE 

 

Nesse capítulo, optei por pensar a maternidade a partir de uma historicização desse 

conceito dentro do movimento feminista, nos períodos que compreendem a segunda e terceira 

ondas, uma vez que esse movimento tem valor histórico na luta contra a opressão das 

mulheres. Pontuo que empreguei o termo “movimento feminista” visando facilitar a 

compreensão do texto, porém estou ciente de que esse é plural em suas lutas e métodos, 

configurando-se mais enquanto movimentos feministas. Entretanto, nesse trabalho utilizarei 

não apenas as ideias do movimento, mas também as teorias feministas, que vão propor uma 

crítica a naturalizações das noções de femininos e masculinos e articular essas com outras 

categorias de desigualdades, tais como: raça, sexualidade, territorialidade, entre outras. 

As teóricas feministas denunciaram a construção histórica de uma desvalorização do 

ser mulher em diversas áreas produtoras de discursos de autoridade, tais como a religião, a 

ciência, a filosofia, entre outros. Na religião judaico-cristã, observa-se a figura de Eva 

seduzida pelo diabo. Segundo Tânia Swain o feminino aparece diabolizado, sendo, todavia, 

resgatado pela fecundidade, pela possibilidade de reproduzir o humano. “Em seu lado 

obscuro, portanto, toda mulher deveria carregar o pecado e a fraqueza moral e, em seu lado 

luminoso, o dever e a alegria da maternidade” (SWAIN, 2007, p. 206-207). 

Ao apresentar as relações entre psiquiatria e feminilidade, Magali Engel (2011) refere 

que, no final do século XIX, o surgimento da psiquiatria no Brasil como um campo de 

conhecimento médico transformava a loucura em doença mental. A autora revela, na 

construção do aporte teórico dessa disciplina, a conceitualização de uma aproximação entre o 

corpo feminino e a loucura, numa clara demonstração de como as normas de gênero eram – e 

ainda são – absorvidas e reiteradas pela ciência enquanto produtora de “verdade”, 

especialmente no que diz respeito a posicionar as mulheres na dinâmica social.  

Uma ideia muito disseminada no século XIX ocidental é a que estabelece uma ligação 

íntima entre a mulher e a natureza, deixando, no outro pólo, o homem relacionado à cultura. O 

discurso científico reforçava a já difundida visão ambígua do ser feminino que atribuía à 

mulher “uma essência atrelada a um corpo deficiente, a um espírito fraco e superficial, a uma 

moral escorregadia e duvidosa, que pedem uma vigilância constante e a domesticação de seus 
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pendores para o deslize e o mal” (SWAIN, 2007, p.206). O corpo da mulher estaria 

predisposto a doença mental – incluindo-se aí o mistério da menstruação, período que 

supostamente predispunha as mulheres à loucura e à violência – por essa razão inspirava 

grande temor nos médicos e era objeto privilegiado das intervenções dos alienistas, na busca 

de assegurar o cumprimento de seu “papel” social de esposa e mãe, “o que garantiria a vitória 

do bem sobre o mal, de Maria sobre Eva” (ENGEL, 2011, p.332).  

Acerca disso, a autora revela que – na literatura da época – a maternidade era 

compreendida como capaz de prevenir e até curar os distúrbios psíquicos relacionados à 

sexualidade e a própria fisiologia. Dessa forma, essa experiência constituía o remédio mais 

eficaz para curar a loucura feminina. Por outro lado, para aquelas que não pudessem ou 

quisessem ser mães o destino estava traçado e ela acabaria considerada como insana. “Uma 

mulher cujo comportamento revelasse uma sexualidade „anormal‟ e uma ausência ou 

insuficiência do amor materno seria histérica e, portanto, potencialmente criminosa” 

(ENGEL, 2011, p.328). 

Em 1966, Simone de Beauvoir questiona a noção de feminilidade. Em seu célebre 

livro O Segundo Sexo, a autora traz a dimensão política concentrando-se na liberdade da 

decisão de ser mãe, discutindo acerca da questão do aborto (BEAUVOIR, 1966). Sobre esse 

texto, Tânia Swain vai dizer que: 

A maternidade perde, desta forma, seu caráter inexorável e adquire, na análise da 

autora, uma perspectiva de retomada de seus corpos pelas mulheres; identifica-se 

então, na procriação compulsória, uma das chaves do poder patriarcal. De Beauvoir 

discute e desmistifica o desejo de maternidade, o amor materno como essência do 

feminino. [...] Afastando o essencialismo, que fixa as mulheres numa classificação e 

num modelo único, tenta mostrar o múltiplo da experiência concreta das mulheres 

em práticas sociais diversas (SWAIN, 2007, p.208). 

 Dessa maneira, Beauvoir defende a retomada de posse do corpo por parte das 

mulheres, para que a possibilidade de gerar um/a filho/a deixe de ser um destino e passe a ser 

uma escolha. Nesse sentido, a autora vai negar a existência de um „instinto‟ materno, assim 

como Elizabeth Badinter (1985) que, em seu livro “Um amor conquistado: O mito do amor 

materno” mostra como as relações entre mães e seus/suas filhos/as se deram ao longo da 

história para, a partir dessa historicização, pontuar a construção social do mito do amor 

materno. 
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 A autora pontua que no século XVII e até o início do século XVIII a maternidade era 

vista como algo apenas biológico, havendo uma não implicação do casal parental nos 

cuidados para com os/as filhos/as, sendo comum que essas crianças fossem deixadas aos 

cuidados de uma ama de leite e que, nos casos em que iam a óbito, os pais não 

comparecessem ao enterro. Badinter (ibid) argumenta que apenas no final do século XVII é 

que a maternidade passou a ser associada à ideia de um amor instintual das mães pelos/as 

filhos/as, estando esse amor na base de uma “essência” feminina. Faz-se necessário pontuar 

que a autora não está negando a possibilidade do amor materno, mas sim a inscrição deste 

enquanto instinto numa suposta “essência” feminina. 

Através das normas de gênero, a história do ocidente naturaliza as funções atribuídas a 

homens e mulheres apagando o plural e múltiplo do humano. Concordo com Swain quando 

esta afirma ver: 

Aqui a maternidade enquanto representação da “verdadeira mulher” criando assim 

um corpo feminino cujas funções biológicas tornam-se um destino. A reprodução 

tem assim um lugar central em meu discurso já que, enquanto traço biológico, 

adquire uma significação e um peso que ao mesmo tempo esmagam e exaltam o 

feminino na rede de significações sociais (SWAIN, 2007, p.214). 

Badinter também denuncia a manutenção das mulheres no âmbito da maternidade. 

Acerca disso, a autora cita o trabalho de John Bowlby como demarcador do espaço da mulher 

no pós-guerra quando, em sua pesquisa sobre os efeitos devastadores da privação da mãe, ele 

sugere que as mulheres devem ter com seus filhos/as uma atitude de: “constante atenção, noite 

e dia, sete dias por semana e 365 dias por ano” (BOWLBY, 1969 apud BADINTER, 1985). 

Cristina Stevens (2007) pontua que se tornou necessário no período das cruzadas, 

quando o poderio do senhor feudal dependia da posse da terra garantida por acordos 

matrimoniais e herança, que os/as herdeiros/as fossem legítimos/as. Dessa forma, segundo a 

autora, nesse tempo buscou-se promover na mulher o desejo de ter filhos/as e, ao mesmo 

tempo, uma repulsa ao sexo, com o objetivo de controlar a fecundidade da mulher. 

As pesquisadoras feministas pontuaram então a existência de um determinismo 

biológico o qual estaria na base da divisão binária da sociedade. Nesse sentido, o masculino é 

tomado como norma e o feminino fica definido por sua possibilidade de procriação, 

estabelecendo relações assimétricas de gênero que posicionam as mulheres no pólo de menor 
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valia. Essa compreensão parte da materialidade do corpo e presença de um aparelho genital 

para, através de uma construção simbólica e social, constituir a “essência” de homens e 

mulheres. Fica demarcado assim o imperialismo do corpo e a relação da maternidade com a 

heterossexualidade compulsória (SWAIN, 2007). 

A presença de aparelhos genitais é então tomada como evidência corpórea e investida 

simbolicamente na determinação de normas de gênero relacionadas ao sujeito que os possui, 

construindo subjetividades. Sobre a divisão do mundo em um binarismo sexual, Tânia Swain 

vai questionar: “De que direito uma parte do meu corpo delimita meu ser, estabelece minha 

identidade? Que significa este sexo, este útero, que insiste em caracterizar meu ser?” 

(SWAIN, 2007, p.212).  

Mulher, maternidade e amor materno instintivo delimitam uma linearidade sugerindo 

uma norma de gênero. Para pensar a discussão sobre a existência desta relação direta, observo 

os estudos da antropóloga americana Gayle Rubin que criou o sistema sexo/gênero. A autora 

apresentou o sexo enquanto algo da ordem da natureza e o gênero como algo da ordem da 

cultura, da construção social sobre as diferenças entre os sexos (RUBIN, 1993). 

 A partir dessa teorização sobre gênero, Rubin possibilitou uma desnaturalização dos 

comportamentos ditos como femininos, incluindo a maternidade e o amor materno, como 

também a opressão das mulheres, pois, se a violência contra as mulheres não tem sua origem 

na natureza e sim na cultura, poderia ser desconstruída. Nesse sentido, a antropóloga vai 

buscar as origens da naturalização do corpo feminino a fim de revertê-la, interessando-se, 

sobretudo na investigação das relações nas quais uma fêmea da espécie humana se 

transformaria em uma mulher domesticada (ibid).  

Acerca do sistema sexo/gênero, Swain vai criticar a manutenção do sexo enquanto da 

ordem “natural” e a não superação, dessa forma, do binômio natureza – cultura. “Porque a 

dicotomia, o binário, senão como fruto de uma linearidade do olhar, de uma homogeneização 

que furta e esconde o múltiplo nas dobras de discursos regulatórios? (SWAIN, 2007, p.213). 

No interim dessa discussão, Judith Butler (1990) vai problematizar a permanência de 

discursos naturalizantes sobre o sexo, e, embora não negue o dimorfismo sexual do corpo, a 

autora tensiona a razão dessa diferença ser usada como chave para a divisão dos humanos 

entre categorias diferentes. Nesse sentido, vai denunciar a diferenciação social dos sexos; a 



28 

 

construção dessa diferença a partir da categoria gênero como uma forma de criação de 

identidades fixas e verdadeiras.  

Para esse fim, operam os tais “discursos de verdade” anteriormente citados, reforçando 

a ideia de identidades predispostas pela natureza. Atuam na construção de identidades 

normais, naturais, verdadeiras e, ao mesmo tempo, tudo que delas escapa é tido como errante, 

anormal, antinatural. A multiplicidade humana fica então reduzida a um binário que cria em 

torno da norma uma série de práticas rejeitadas (BUTLER, 1990; SWAIN, 2007). 

As ideias de Gayle Rubin (1993) todavia, apesar de operarem na dicotomia entre 

cultura e natureza, entre gênero e sexo, trazem contribuições muito significativas para a 

discussão sobre a relação entre mulher e maternidade, uma vez que possibilitam uma 

discussão sobre a força do gênero enquanto norma social e o questionamento da relação direta 

entre aquilo que seria “natural” – o sexo – e aquilo que se construiria na cultura – a vocação 

para a maternidade (RUBIN, 1993).  

Segundo Swain (2007), a maternidade, que é resultado de significações sociais, é 

apresentada como algo da ordem de uma suposta “natureza” da mulher, essencializando-a, 

definindo seu corpo. Diante disso, a autora apresenta esse conceito como um sentido 

socialmente construído que, propagado como “natural”, aprisiona e desenha corpos, desejos e 

o próprio ser feminino. 

Com efeito, o biológico adquire sua importância em um conjunto de práticas 

semióticas e simbólicas cujo referente ou significante geral foi localizado na 

reprodução; na ordem do patriarcado, onde o masculino se erige como norma e 

paradigma do humano, pólo hierarquicamente superior, a capacidade específica de 

procriação do feminino torna-se o próprio feminino. Isto faz da fêmea do humano o 

ser classificado como "mulher" cuja existência se justifica pela reprodução. A 

mulher é assim confinada a esta função. [...] 

É assim que, por um lado, o discurso da "natureza" faz da procriação a essência da 

mulher e subtrai-lhe ao mesmo tempo o papel de sujeito e a posse de seu corpo; por 

outro, a instituição do casamento e a heterossexualidade compulsória em geral, faz 

com que as mulheres possam ser apropriadas em sua sexualidade e sua força de 

trabalho de modo individual e coletivo pelos homens (SWAIN, 2007, p.220-221). 

Nesse sentido, vemos o quanto o movimento feminista e o campo das teorias 

feministas enxergava na maternidade o principal dispositivo de dominação das mulheres, uma 

vez que o lugar destas na reprodução biologicista - que compreendia então o processo de 

gestação, parto, amamentação e criação dos filhos – afastava-as do espaço público, 
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delimitando-as ao espaço privado. Sobre isso, Heleieth Saffioti (1987) pontua que a 

maternidade enquanto função biológica passou a ser envolvida simbólica e culturalmente, 

visando a manutenção de uma ordem patriarcal de gênero, através da perpetuação de relações 

de dominação-exploração das mulheres. A partir dessas reflexões, o feminismo tensionou a 

separação entre o público e o privado ao afirmar que o privado é político (GOLDBERG, 

1989; HARAWAY, 1995). 

Lucila Scavone (2001), em seu artigo “A maternidade e o feminismo: Diálogo com as 

ciências sociais” fez uma revisão histórica de como a maternidade foi vista pelo movimento 

feminista ao longo dos anos. A autora pontua que no primeiro momento a maternidade foi tida 

como um defeito natural, havendo um forte movimento de recusa à maternidade, relacionando 

esse primeiro momento às revoluções feministas na França em 1970 que lutavam pelo direito 

de livre escolha das mulheres em relação à maternidade a partir da máxima “Uma criança, se 

eu quiser, quando eu quiser”. Cristina Stevens em seu artigo “Maternidade e feminismo: 

Diálogos na literatura contemporânea” apresenta também a categorização que Elaine Tuttle 

(1997 apud STEVENS, 2007) propõe no que se refere a discussão acerca da maternidade no 

movimento feminista. As categorizações de Scavone (2001) e de Tuttle (1997 apud 

STEVENS, 2007) apresentam pontos comuns, por isso apresentarei as duas.  

Esse primeiro momento referido por Tuttle (ibid) como o feminismo pós guerra é 

fortemente influenciado por Simone de Beauvoir que, em seu livro, “O Segundo Sexo” vai 

retomar a teoria desenvolvida por Friedrich Engels (apud BEAUVOIR, 1966) que, como fruto 

de sua extensa pesquisa, argumentou que a capacidade de procriação das mulheres demarcou 

a primeira grande divisão do trabalho na humanidade e a construção de normas de gênero. 

Nessa estrutura, ao homem coube a atividade produtiva, o meio público e o domínio da 

cultura e da civilização enquanto que à mulher restou a atividade reprodutiva, o meio privado 

(STEVENS, 2007). 

 A maternidade aparece como causadora da subordinação das mulheres e é por isso 

uma experiência reprimida pelas feministas que evitam, inclusive a discutir o assunto até o 

final da década de 60 (STEVENS, 2007). Scavone (2001) pontua que nos Estados Unidos da 

América as feministas acreditavam que a libertação das mulheres só viria com os bebês de 

proveta, pois havia uma crença de que esses bebês nasceriam fora do corpo das mulheres. 
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Nesse sentido, Goldberg (1989) refere que esse período histórico é equivalente à 

chamada segunda onda feminista, que tinha entre suas principais lutas o agenciamento das 

mulheres e a possibilidade de escolha, com o surgimento da máxima “Meu corpo me 

pertence”. A luta das mulheres pela livre escolha da maternidade vai inaugurar nos direitos 

humanos os ditos direitos de terceira geração, ou seja, os direitos específicos (SCAVONE, 

2001). 

O segundo momento histórico da relação entre o feminismo e a maternidade é 

apontado por Tuttle (1997 apud STEVENS, 2007) como tendo início nos anos 70 e é marcado 

por uma busca, do movimento, em promover nas mulheres a conscientização das distorções 

das ideias patriarcais sobre a maternidade e o despertar para o potencial positivo dessa 

condição. Lucila Scavone (2001) refere que neste contexto a maternidade passou a ser vista 

como um poder das mulheres. Isso, pois a partir da articulação das ideias que relacionam 

saber e poder de Michel Foucault (2006), o chamado feminismo da diferença passou a lutar 

pela afirmação das diferenças e da identidade feminina articulando que a maternidade era um 

saber das mulheres e que esse poder que elas tinham as posicionaria num determinado lugar 

social, não necessariamente o de menor valia (SCAVONE, 2001). 

Segundo Cristina Stevens, nesse período houve grande produção acerca da 

problemática da maternidade, destacando-se as autoras: Nancy Chodorow, Dorothy 

Dinnerstein, Adrianne Rich e as francesas Helene Cixous, Luce Irigaray e Julia Kristeva. 

Entre as iniciativas das autoras, Chodorow buscou demonstrar a estrutura sócio-antropológica 

que perpetua a assimetria entre o homem e a mulher na família. As autoras Rich, Chodorow e 

Estella Welldon se propuseram a repensar as ideias clássicas dos modos de subjetivação das 

mulheres na perspectiva psicanalítica, visto que essas analisam a constituição psíquica das 

mulheres tomando o desenvolvimento masculino como norma. Doroth Dinnerstein propõe a 

desconstrução da crença de que a responsabilidade básica da criança caberia à mãe, propondo 

relações mais igualitárias (STEVENS, 2007). 

Apesar da vasta produção teórica, essas autoras foram fortemente criticadas, pois, ao 

cultivarem a ideia de maternidade como um poder das mulheres, negligenciaram o perigo de 

reforçar normas de gênero essencialistas que constituem as mulheres como seres inferiores 
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(STEVENS, 2007; SWAIN, 2007). Nesse sentido, houve um resgate da associação entre a 

mulher e a maternidade como uma identidade (SCAVONE, 2001). 

No terceiro momento, segundo Lucila, não é mais o fato biológico da reprodução que 

determina a posição social das mulheres, mas sim as relações de dominação que atribuem um 

significado social à maternidade (ibid). Dessa forma, as ideias da historiadora estadunidense 

Joan Scott acerca do gênero articulam-se bem a esse terceiro momento. Scott foca seu 

interesse não nas diferenças entre os corpos sexuados - embora também não negue a 

existência dessas - mas sim na forma como se constroem significados culturais para essas 

diferenças, atribuindo a elas sentido e posicionando-as hierarquicamente. A autora vai 

apresentar o conceito de gênero enquanto categoria de análise, uma vez que significados são 

construídos sobre a base das diferenças corporais e esses significados são usados para 

compreensão de todo universo apresentado, incluindo as relações sociais e, mais 

precisamente, as relações entre homens e mulheres (SCOTT, 1990). 

Trazendo o debate para os tempos atuais, Tuttle (1997 apud STEVENS, 2007) pontua 

que, agora em terreno pós-estrutural e pós-moderno, o esforço do movimento feminista é 

definir a maternidade buscando integrar e problematizar os insights anteriores. A maternidade 

é compreendida ao mesmo tempo como locus de poder e de opressão das mulheres. 

Scavone (2001) vai apresentar as profundas transformações da maternidade na 

contemporaneidade a partir das novas tecnologias de reprodução (NTR), sejam elas 

conceptivas ou contraceptivas, que possibilitam diversas formas de parentalidade. Acerca 

disso, Swain (2007) vai pontuar a existência dessas técnicas como respondendo a 

“necessidade” de efetivação da maternidade, marcando uma utilização máxima do corpo 

feminino, que, segundo Jana Sawicki (1999 apud SWAIN, 2007) torna-se ainda mais 

determinado por sua especificidade reprodutora, sublinhando e renovando o biológico 

enquanto fundamento da maternidade. 

 Pesquisas (SCAVONE, 2001; STEVENS, 2007) pontuam a significativa diminuição 

dos estudos sobre maternidade dentro dos movimentos feministas, havendo, segundo Lucila 

Scavone (2001), uma extinção dos trabalhos a partir de uma visão da maternidade enquanto 

principal dispositivo de dominação das muheres. 
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 Em pesquisa de artigos sobre o tema no blog brasileiro Blogueiras feministas observei 

a presença atual de um debate acerca das experiências de maternidade enquanto ato político 

(POMBO, 2013; OLIVEIRA, 2013). O interesse por essa discussão culminou na criação em 

2013 de um blog e de grupo de discussão chamado FemMaterna
10

; espaço de questionamento 

dos modelos de criação tradicionais autoritários e disciplinares, uma vez que esses 

reproduzem uma ordem simbólica patriarcal. A proposta consiste em resgatar o ato político de 

parir, não enquanto uma imposição para todas as mulheres, mas que aquelas que optarem por 

isso, possam ter acesso à informação que a permita decidir e tomar controle de seu corpo, 

gestação, parto e criação de seus filhos/as.  

Esse movimento relaciona-se muito com a discussão trazida pelas jovens feministas 

que, no tocante à maternidade, focam sua luta não mais no direito de escolha, mas pensam 

sobre as experiências das feministas que escolheram ser mães e nas dificuldades que elas 

enfrentam ao se deparar com as opressões às mulheres que estão imbuídas nos modelos 

tradicionais de maternidade e criação de filhos/as. Nesse sentido, o movimento feminista 

volta-se para o campo dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, visando questionar que 

direitos se deve garantir para as mulheres que desejarem engravidar (GOLDBERG, 1989). 

 O engajamento das feministas no debate acerca dos direitos faz parte dos esforços 

históricos do movimento pela compreensão de que lutar pela construção de políticas oficiais e 

instrumentos legais coerentes com a situação das mulheres e minorias do país é uma estratégia 

importante no processo de transformação da realidade social destas. Todavia, as feministas 

fazem críticas ao caráter universalista e individualista da linguagem dos direitos, propondo a 

produção de um discurso mais inclusivo, que considere, entre outros aspectos, a natureza 

social dos direitos, os contextos comunitários da luta por estes e a compreensão de que os/as 

sujeitos de direitos sejam vistos a partir de suas identidades múltiplas, no que concerne a 

gênero, classe, orientação sexual, geração, raça e etnia (CORRÊA & PETCHESKY, 1996). 

Apesar dessas ressalvas, o feminismo compreende que o campo dos direitos é um 

imprescindível espaço de luta dos movimentos sociais na construção de projetos de 

transformação social. 

                                                           

10
 Acesse o conteúdo através do endereço eletrônico: http://femmaterna.com.br/ 
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Para Sonia Corrêa e Rosalind Petchesky (ibid) todavia, a construção de direitos 

sexuais e de direitos reprodutivos está relacionada a duas esferas: a do poder e a dos recursos. 

Nesse sentido, as autoras pontuam que a possibilidade de tomar decisões com base em 

informações seguras sobre sua sexualidade, gravidez, educação dos filhos/as e saúde 

ginecológica está diretamente implicada na necessidade de ter recursos disponíveis para 

efetivar as próprias decisões. Sobre isso, as autoras dizem: 

Nosso principal argumento é que os direitos sexuais e reprodutivos (ou quaisquer 

outros) compreendidos como “liberdades privadas” ou “escolhas”, não tem sentido, 

especialmente para os grupos sociais mais pobres e privados de direitos – quando 

estão ausentes as condições que permitem seu exercício. Estas condições constituem 

os direitos sociais e envolvem uma política de bem-estar social, segurança pessoal e 

liberdade política, elementos essenciais para a transformação democrática da 

sociedade e para a abolição de injustiças raciais, étnicas, de gênero ou classe 

(CORRÊA & PETCHESKY, 1996, p. 150). 

 A partir dessa compreensão, as autoras (ibid) pontuam as bases éticas dos direitos 

sexuais e dos direitos reprodutivos a partir de quatro princípios componentes: integridade 

corporal, autonomia pessoal, igualdade e diversidade.  

Integridade corporal diz respeito ao direito à segurança e ao controle sobre o próprio 

corpo, incluindo o direito da mulher de não ser alienada de sua capacidade sexual e 

reprodutiva e o direito à integridade de sua pessoa física. Nesse sentido, a integridade corporal 

tem uma necessidade de dimensão social que se apresenta enquanto questões de proteção à 

vida das mulheres e da garantia de recursos para realização das escolhas sexuais e 

reprodutivas sem medo, coerção, risco de exclusão ou morte.  

No tocante à autonomia pessoal, trata-se do direito das mulheres à autodeterminação e 

implica a construção de políticas públicas de assistência que as pensem enquanto atores 

sociais capazes de tomar decisões em assuntos de sexualidade e reprodução. Obviamente, não 

considera que essas decisões são construídas isoladamente, mas parte do respeito pela maneira 

como as mulheres tomam suas decisões, pelas pessoas consultadas, valores envolvidos e 

orientações sobre saúde sexual e reprodutiva que partam de um pressuposto de respeito ético 

pela autonomia das mulheres.  

O princípio da igualdade se realiza a partir de duas frentes: a promoção de igualdade 

nas relações entre homens e mulheres e nas relações entre mulheres e mulheres (condições de 

raça, classe, geração, entre outras). Nesse princípio, as autoras pontuam o debate igualdade 
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versus diferença, onde os direitos reprodutivos surgem como uma estratégia, dentre outras, 

para equalizar as posições de homens e mulheres na sociedade, através da diferença entre 

homens e mulheres e entre os recursos de mulheres de classes sociais diferentes, por exemplo, 

buscando ajudar as mulheres a obter seus direitos sociais pela promoção de mudança 

estrutural dessas desigualdades, envolvendo questões diretas de desenvolvimento.  

Por fim, o princípio da diversidade refere-se ao respeito pelas diferenças de valores, 

cultura, religião, orientação sexual, e outras, entre mulheres. Esse princípio passa pela 

compreensão de que os direitos humanos das mulheres têm validade universal, todavia, 

frequentemente assumirão sentidos e prioridades diferentes a partir do contexto social e 

cultural em que essas estão inseridas. Pontuo a importância da compreensão que o princípio 

da diversidade nunca será absoluto, uma vez que práticas que minem a autonomia das 

mulheres não podem se fundamentar nesse princípio para se justificar, visto que ferem os 

outros princípios fundamentais dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos. Nesse sentido, 

a diferença entre um cuidado que se realize enquanto condição de apoio à autonomia das 

mulheres e um que mine essa autonomia deve ser observada a partir do respeito aos quatro 

princípios éticos supracitados (ibid). 

 A partir dessas reflexões, observo o quanto a maternidade esteve presente e se articula 

durante toda a história do movimento feminista no Brasil, sendo em alguns momentos 

criticada e em outros exaltada. O que está em questão são as tensões relativas ao sistema sexo-

gênero, questionamentos acerca de quem é o sujeito mulher, que mulheres são essas? Todas 

as mulheres estão para a maternidade? Será que a reprodução é o destino da mulher por 

excelência?  

Ao encarar a luta pelos direitos sexuais e pelos direitos reprodutivos das mulheres, o 

movimento feminista vincula os direitos individuais destas à saúde, ao bem-estar e a 

autodeterminação de suas vidas sexuais à mudanças sociais necessárias para eliminar a 

pobreza e promover a autonomia das mulheres. Com essa pauta, intenta uma dissolução das 

fronteiras entre sexualidade, direitos e desenvolvimento social, requerendo não somente a 

necessidade de liberdades pessoais das mulheres, mas também as obrigações sociais que 

dependem de uma ação pública para garantir a vivência dos direitos por todos/as.  Nesse 

sentido, os direitos reprodutivos necessitam ser pensados não a partir de uma nova 
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subordinação das mulheres à sistemas patriarcais, mas sim a partir da garantia de uma 

gravidez segura, decente e em boas condições de saúde e da autonomia na reprodução e 

criação dos/as filhos/as, pensando, inclusive, políticas que promovam uma igualdade na 

responsabilização da atividade de educar crianças entre homens e mulheres, no caso das 

famílias heterossexuais ( CORRÊA & PETCHESKY, 1996). 

 Nesse trabalho sigo com a proposta de Stevens (2007) na busca de “identificar novas 

narrativas com posições de dissidência e subversão às formulações patriarcal e cristã da 

maternidade”. A autora pontua positivamente a contribuição da literatura na construção de 

práticas mais libertárias sobre a maternidade, havendo nesse campo a proliferação de práticas 

contestatórias de imagens que, partindo das normas de gênero, classificam as mães a partir da 

dualidade boa - má. Nesse sentido, esse trabalho pretende diversificar as vozes sobre as 

experiências de maternidade, buscando, através do questionamento das normas de gênero, 

renegociá-las. Sobre isso, Cristina pontua que: 

A revisão do conceito de maternidade tem sido uma preocupação relativamente 

recente por parte dos estudos feministas. Articulando formas alternativas de 

construir uma nova ideologia da maternidade nos espaços vazios dos discursos 

hegemônicos, teóricas feministas e várias escritoras vêm produzindo discursos 

diferentes daqueles produzidos pela sociedade patriarcal; buscam entender o sentido 

da maternidade, da gravidez, do parto, dos cuidados com a criança, a partir da 

perspectiva/testemunho da mãe (STEVENS, 2007, p.41). 

Neste capítulo busquei apresentar como a maternidade enquanto fenômeno social é 

compreendida a partir de discursos hegemônicos e com que interesses esses foram 

construídos. Desempenhei isso com o objetivo de desnaturalizar o saber acerca do materno, 

pontuando que esse foi construído a partir de normas de gênero que, por sua vez, ao criar os 

modelos ideais de feminino e maternidade vão, automaticamente, considerar tudo aquilo que 

se afasta desses padrões como errado. Essa compreensão vai fundamentar e reiterar estigmas 

sociais que, no caso das mães usuárias de crack cujas experiências busco conhecer nesta 

pesquisa, vão acarretar em mais exclusão social e dificuldades de acesso a direitos. 
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CAPÍTULO 2: DROGAS/CRACK 

 

Nesta pesquisa, posiciono-me enquanto partidária da necessidade de uma visão 

integral do fenômeno do uso de substâncias psicoativas, em prol de intervenções 

comprometidas com a transformação da realidade social e contrária a uma abordagem 

culpabilizadora da droga e/ou do/a usuário/a. Para tal, parto de uma compreensão da 

complexidade do fenômeno do uso, de uma multideterminação do mesmo, propondo uma 

inter-relação na compreensão de três elementos centrais: o contexto – o sujeito – a droga. 

Dessa forma, neste capítulo, tentarei levar em consideração esses três eixos nas discussões 

subsequentes. 

2.1 O CONTEXTO 

 

Segundo Mota (2009), o uso de substâncias psicoativas
11

 esteve presente em toda a 

história da humanidade, acompanhando diversas culturas, relacionando-se a rituais religiosos, 

medicinais, movimentos socioculturais, entre outros. Nos rituais, efetivava-se a manipulação 

de estados alterados da consciência com fins de transcendência, por vezes utilizando ervas 

com a intenção de contato com o divino. O fator marcante dessas experiências era a dimensão 

cultural e coletiva desse uso, marcados por propósitos específicos e utilizados com finalidades 

de comunicação, transmissão de conhecimentos, auxílio na resolução de conflitos, entre 

outros (VELHO, 1994).  

Dessa forma, as experiências de uso fazem parte de uma bagagem histórica e cultural 

em muitas sociedades, onde o consumo da substância não se destacava de um quadro mais 

amplo, ao qual ele estava referido e condicionado (DIAS, 2012). O uso que inicialmente 

estava submetido a uma regulação social formal e informal forte, formada por princípios, 

regras de conduta e leis dos rituais religiosos e profanos que determinavam quem, quando, 

como e com que finalidade as substâncias eram usadas, não era visto como problemático, seja 

na dimensão pessoal, seja na social (MACRAE, 2014). 

                                                           

11
 Segundo a Organização Mundial de Saúde (2006), consideram-se como substâncias psicoativas aquelas que 

têm capacidade de alterar funções do sistema nervoso central, como: humor, pensamento, consciência, etc. 



37 

 

Apesar de atualmente ainda existirem práticas de uso circunscritas a regras, ocasiões e 

cerimônias específicas, observo que o advento da modernidade, com suas especificidades, 

trouxe reflexos também no contexto de consumo de substâncias psicoativas. As formas de 

organização social anteriores apresentavam um uso em que a dimensão pessoal do consumo e 

sua significação estavam submetidas ao domínio coletivo. Na atualidade, todavia, sendo a 

elevação da categoria “indivíduo” uma característica marcante do projeto moderno, a 

centralidade da experiência humana possibilitou a construção de relações privativas do uso de 

drogas, influenciadas pelas relações de consumo que apresentam o ato de consumir não 

enquanto motivado pela necessidade de objetos e utilidade deles, mas como fonte de prazer 

em si mesmo (DIAS, 2012).  

Dessa forma, segundo Melman (2000), as relações de uso de drogas ilícitas sofreram a 

influência do crescente consumismo pregado pelos ideais modernos, constituindo as relações 

de consumo enquanto sintomas sociais – não no sentido de um registro estatístico, mas sim 

em decorrência dessas relações de consumo estarem inseridas nos discursos hegemônicos, 

relacionadas a ideais de felicidade. Por essa razão, Andréa Dias (2012) defende que um real 

enfrentamento da questão do consumo de drogas não partiria da retirada dessas substâncias da 

sociedade, mas sim de uma problematização das morais dominantes, que, como tais, são 

compartilhadas e socialmente aceitas. 

Com a modificação do padrão de consumo, as drogas passaram a ocupar um lugar 

central no imaginário social, ou seja, concepções sobre o uso e os sujeitos que fazem uso de 

substâncias psicoativas são formadas a partir das diversas fontes, tais como a mídia, 

profissionais de saúde e segurança, formadores de opiniões públicas, entre outros/as, sendo 

construídos saberes hegemônicos sobre o consumo que se convertem em senso comum 

quando são naturalizados, e escondem os determinantes da origem desses conceitos. 

Segundo MacRae (2014), o uso de algumas substâncias foi historicamente associado a 

sujeitos socialmente marginalizados, sendo essas concepções negativas sobre o caráter 

dos/das usuários/as daquelas substâncias úteis para fins políticos e econômicos. No Século 

XX, muitas drogas passaram a ser consideradas ilícitas, surgindo, nos Estados Unidos, as 

campanhas antidrogas ou proibicionistas. O proibicionismo então ficou marcado como o 
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conjunto de ideias e leis que consideravam as substâncias psicoativas como os principais 

males da sociedade, relacionando-as a uma degradação moral pessoal.  

A campanha americana que veicula a proposta de uma sociedade livre das drogas 

ganhou força mundial e, a partir dessa influência, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

lançou três convenções criando regras, deveres e obrigações para os países que dela fazem 

parte, sendo essas: Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961, em Nova York, EUA; 

Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, assinada em Viena, na Áustria, em 1971; e 

Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, também 

assinada em Viena, na Áustria, no ano de 1988. As convenções internacionais da ONU partem 

do pressuposto de que a dependência de drogas é um problema de saúde pública que deve ser 

enfrentado através de ações integradas e articuladas internacionalmente. A principal estratégia 

dessas convenções é a inibição da produção, circulação, comércio e uso de substâncias 

consideradas problemáticas, através de um rígido controle sobre a matéria prima e a 

penalização de quem comercializa e/ou faz uso das drogas ilícitas (MAXIMIANO & PAIVA, 

2014). Dias (2012) pontua que a compreensão do fenômeno a partir de um olhar 

proibicionista acarreta alto investimento financeiro em ações punitivas ao/a usuário/a – 

através do foco de verbas para a segurança pública –, e desconsidera a complexidade do 

fenômeno do consumo. 

O questionamento acerca da eficácia dessa abordagem prioritariamente repressiva 

ganhou força inclusive na própria ONU, onde, em especial nas convenções relacionadas a 

Direitos Humanos e a Direitos à Saúde, fortaleceram-se as iniciativas que focam no/a 

usuário/a, na promoção de saúde pública, no aumento da oferta de tratamento para as pessoas 

com problemas relacionados ao uso de drogas lícitas ou ilícitas e no direcionamento de 

repressão aos grandes produtores, distribuidores e financiadores do tráfico de drogas. Assim 

sendo, a partir dos anos 1970, as políticas de redução de danos ganharam força 

internacionalmente e nacionalmente (GARCIA et. al., 2014).  

Esses movimentos internacionais de compreensão da droga e do seu uso influenciam 

diretamente no tipo de solução proposta em nível de política pública para os problemas 

relacionados ao uso de drogas, e, inclusive, na própria definição do que é problemático ou não 

nessas práticas. Pontuo então que a droga precisa ser considerada não enquanto objeto em si, 
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mas a partir da rede de relações e sentidos que produz e reproduz uma retórica acerca do uso 

de drogas lícitas e ilícitas, a qual, por sua vez, produzirá e/ou sustentará práticas específicas 

de “cuidado” (DIAS, 2012; VELHO, 1994).  

No que concerne às políticas sobre drogas no Brasil, historicamente, evidencia-se a 

influência do modelo americano proibicionista nas práticas de cuidado aqui realizadas. Essa 

compreensão da questão acabou por implicar um grande investimento em repressão da oferta 

das substâncias ilícitas, em detrimento do investimento na diminuição de demanda, prevenção 

e tratamento (DIAS, 2012).  

Penso, a partir de Foucault (2006), que toda relação de poder constitui um campo de 

saber que, por sua vez, constitui novas relações de poder. Um exemplo prático dessa 

interdependência e co-criação entre saber e poder são os discursos veiculados na mídia geral, 

como, por exemplo, a campanha “Crack mata”, que apresenta o crack como uma coisa 

assustadora, com ares de alarde social e, dessa forma, tira o foco do uso abusivo, produzindo 

afastamento e preconceito contra o/a usuário/a. Esses discursos sobre o crack apresentam a 

substância como tóxico “todo poderoso” e visualizam os/as usuários/as como sujeitos 

destituídos de poder de decisão diante do efeito da droga, verdadeiros “zumbis da pedra”. 

Acerca disso, Andrea Dias pontua que: 

Ao longo dos anos construiu-se uma retórica vigorosa e resistente sobre o crack. 

Retórica entendida não como simples expressão da fala, mas prática de discurso, a 

produzir efeitos concretos – posicionamentos e atitudes – de acordo com 

determinados modos de enunciação (DIAS, 2012, P.31). 

A retórica sobre o crack pode servir de justificativa na construção de formas de 

“cuidado” radicais, tais como propostas indiscriminadas de internação compulsória ou 

involuntária, uma vez que o sujeito é compreendido como incapaz de decidir sobre si mesmo, 

o que abre ao Estado a possibilidade de tutela sobre ele. Dessa forma, a autora supracitada 

pontua a necessidade de desvendar os sentidos morais que vêm sendo construídos para a 

droga e suas implicações éticas, uma vez que aqueles justificam intervenções pouco 

criteriosas e produzem medo dos/as usuários/as também nos/nas profissionais de equipes 

técnicas de programas que visam ao tratamento de problemas relacionados ao uso de álcool e 

outras drogas, dificultando a aproximação dos sujeitos na busca de cuidado nesses serviços 

(ibid).  
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Todavia observa-se na Nova Lei de Drogas (BRASIL, 2006) e na Política Nacional 

Sobre Drogas (BRASIL, 2005), um movimento, ainda que incipiente, de reconhecimento do/a 

usuário/a enquanto portador/a de direitos, bem como o fortalecimento de iniciativas com foco 

de prevenção e atenção à saúde, em que o alvo das ações repressivas seja o nível macro do 

tráfico de drogas e o fortalecimento das estratégias de redução de danos na construção das 

políticas. 

No que se refere à repressão, observa-se que a nova lei mantém o caráter criminal do 

consumo das drogas consideradas ilícitas, mas não prevê pena de prisão ao/a usuário/a de 

drogas, ou seja, não houve descriminalização do uso, mas houve um processo de 

despenalização desse, restando as penas de prisão para o tráfico de substâncias psicoativas. 

Essa diferenciação entre o/a usuário/a, dependente e traficante, segue uma tendência 

internacional, mas é atualmente o maior ponto de debate da nova lei, visto que os critérios de 

diferenciação são considerados subjetivos e, segundo Maximiano e Paiva (2014), já se 

observa que a nova lei provocou grande aumento no número de presos por crime de tráfico de 

drogas. Considero que seria interessante, portanto, pesquisas acerca de como são definidos os 

critérios para a classificação da pessoa numa das três categorias no cotidiano dos órgãos 

repressivos, com vias a investigar o possível uso dessa avaliação como mantenedor de 

desigualdades sociais. 

Além da política nacional e da nova lei sobre drogas, sendo o foco desse trabalho o 

uso de crack, evidencio o Plano de Enfrentamento ao Crack – definido pelos decretos nº. 

7.179 de 2010 (BRASIL, 2010) e nº. 7.637 de 2011 (BRASIL, 2011) – que, no âmbito 

federal, destina-se a articular as ações do poder público, definindo o Programa Crack, É 

Possível Vencer. Esse programa parte de uma visão da multideterminação do uso de drogas e 

atua na defesa de uma abordagem ampla na promoção de cuidado que envolva vários setores 

da sociedade e do Estado.  

Para tal, foca na articulação e integração de ações de diversos setores, de maneira 

descentralizada entre estados e municípios para reduzir oferta e demanda, enfrentar o tráfico 

de drogas e ampliar a oferta e o acesso aos serviços de tratamento de usuários/as e familiares 

(GARCIA et. al., 2014). Através dele, recursos foram investidos para ampliar o leque de 

tratamentos oferecidos à população e para a capacitação das pessoas envolvidas na execução 
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das políticas (MAXIMIANO & PAIVA, 2014). O Programa Luz
12

, serviço onde a presente 

pesquisa foi realizada, foi criado a partir dos recursos do Programa Crack, É Possível Vencer. 

A partir desses investimentos do Estado, busca-se efetivar, como mostra o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, um cuidado que tenha como princípio o respeito 

aos direitos fundamentais do ser humano, priorizando em suas ações o/a usuário/a e o/a 

dependente, compreendido/a como sujeito de direitos. Para tal, as ações de cuidado devem 

respeitar a individualidade de cada pessoa, ofertando serviços àqueles que desejarem, tratando 

os problemas relacionados ao uso de drogas sem violar os direitos e garantias previstos na 

constituição (ibid). 

2.2 A DROGA 

 

As substâncias psicoativas utilizadas para produzir alterações nas sensações, grau de 

consciência ou estado emocional são popularmente chamadas de drogas. Essas alterações, 

todavia, variam de pessoa para pessoa, relacionando-se à quantidade da droga utilizada, ao 

tipo e pureza da substância, às circunstâncias em que é consumida, ao efeito esperado, entre 

outros aspectos (DOERING-SILVEIRA & SILVEIRA, 2014a). Dessa forma, apesar da 

composição da droga em si, o efeito não é o mesmo para todas as pessoas que a usem: esse 

dependerá também de quem é o/a usuário/a e das condições em que se dá o consumo. 

Do ponto de vista legal, diferenciam-se os psicoativos entre drogas lícitas e i lícitas. 

Todavia essa diferenciação se faz de maneira arbitrária, influenciada fortemente por questões 

sociais, raciais, morais entre outras, uma vez que uma droga lícita não é menos perigosa do 

que uma droga ilícita, sendo, na verdade, o padrão de uso que define o risco
13

 (BASTOS & 

REIS, 2014; DOERING-SILVEIRA & SILVEIRA, 2014a). Segundo o Relatório Brasileiro 

sobre Drogas (BRASIL, 2009), o álcool e o tabaco são as drogas mais consumidas no Brasil, 

                                                           

12
  O nome supracitado é fictício e o serviço será devidamente apresentado no capítulo metodológico. 

13
Segundo Mary Jane Spink (2011), risco diz respeito a uma antecipação, uma demonstração de uma 

probabilidade de ocorrência maior ou menor de agravos à saúde. Essa autora tensiona esse conceito pontuando 

que, baseadas no risco, as atuações preventivas de antecipação terapêutica, fruto do desejo de crer que podemos 

controlar as variáveis que acarretam as doenças, e lastreadas em uma tradição racionalista, desconsideram que a 

taxa de risco é construída a partir de estatísticas que nada dizem acerca de cada pessoa individualmente.  
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numa prevalência de uso na vida da população estudada de 68,7% de uso de álcool e 41,1% 

de uso de tabaco, números bem expressivos em relação à estimativa de 0,4% de uso de crack 

encontrada na mesma pesquisa.  

Em estudo realizado em Londres, David Nutt et. al. (2010) apresentou uma 

classificação das drogas segundo o potencial de dano que cada uma pode causar. A partir 

daquele contexto, o estudo apresenta que, numa escala de 0 a 100, os danos causados pelo 

álcool chegam a 72; heroína, 55; crack, 54; cocaína, 27; tabaco, 26; maconha, 20; ecstasy, 9; e 

LSD, 7.  Sobre isso, Bastos e Reis (2014) pontuam que as drogas lícitas são as que 

apresentam maior impacto sobre os serviços de saúde no Brasil, em decorrência do uso 

abusivo e a longo prazo, e da pouca discussão acerca dos problemas relacionados ao uso das 

mesmas.  

Apesar do reconhecimento da multiplicidade das substâncias psicoativas e dos 

contextos de seu uso, atualmente, os debates acerca dessa temática têm privilegiado as 

consequências problemáticas do uso de drogas, tanto ao nível do indivíduo, quanto do social, 

referindo-se especialmente a questões de segurança e saúde pública (GARCIA; LEAL; 

ABREU, 2008).  Além de focalizar o uso de drogas enquanto um problema em si – o que 

desconsidera o debate já feito no primeiro tópico deste capítulo acerca de como o uso de 

substâncias psicoativas sempre fez parte da história da humanidade, nem sempre de maneira 

problemática –, observo uma grande ênfase na mídia, nos últimos anos, do fenômeno do uso 

de crack com a exploração sensacionalista das histórias de homens e mulheres usuários/as, 

bem como a visibilização das cracolândias, causando grande alarde social. 

Também conhecido como pedra, o crack é produzido a partir da pasta de cocaína ou 

do cloridrato de cocaína, ambos extraídos a partir da folha de coca. Para a elaboração do 

crack, dissolve-se o pó de cocaína em água, adiciona-se um agente alcalino (hidróxido de 

sódio ou hidrocarboneto de sódio) e se o aquece. Ao aquecê-lo, na superfície da solução 

aparecerá uma camada fina que é retirada, secada em papel e colocada em cachimbos para ser 

fumada (NAPPO, 2004; DIAS, 2012). 

A substância resultante (pedra), sendo volátil, pode ser fumada e, ao ser aquecida, é 

eficientemente absorvida pelas vias pulmonares, atingindo posteriormente o cérebro (NAPPO, 

2004; DOMANICO, 2006 APUD DIAS, 2012; ESCOHOTADO, 1995 APUD DIAS 2012). 
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Por ser fumado, o crack faz efeito mais rápida e intensamente do que o uso da cocaína por via 

endovenosa e nasal, levando em média oito segundos para fazer efeito, enquanto as duas 

outras formas de uso levarão até cinco e quinze minutos, respectivamente. Esse efeito rápido e 

intenso é um atrativo para o uso do crack, todavia, a duração do efeito tem curta duração 

(cerca de cinco a dez minutos), o que requer constante administração da droga (NAPPO, 

2004; DIAS, 2012). Segundo Ferri e cols. (1997 apud DIAS, 2012), esse padrão de uso pode 

contribuir para que o consumo evolua para a dependência em menor tempo, quando 

comparado com outras drogas. Há, todavia, ampla discussão acerca da possibilidade ou não 

de a cocaína e de seus derivados causarem síndrome de abstinência e/ou tolerância, que 

seriam características fundamentais de uma dependência química (DOERING-SILVEIRA & 

SILVEIRA, 2014b). Nesta pesquisa, não pretendo me posicionar acerca desse debate.  

O crack produz intensa sensação de prazer, euforia, excitação, autoconfiança e poder, 

irritabilidade, agitação psicomotora, além de diminuir o cansaço e a necessidade de sono e 

alimentação, entre outros (ibid). O término do efeito pode produzir alteração de humor 

(disforia) e forte fissura (vontade extremada de usar a pedra, também chamada de craving). 

Os estudos sobre a droga demonstram a existência de um tipo de uso compulsório, conhecido 

como padrão binge, em que o/a usuário/a pode passar dias em uso repetitivo, sem se 

alimentar, dormir ou realizar cuidados com aparência física e higiene pessoal, acarretando 

acentuada perda de peso (NAPPO, 2004). Nesses casos, muitas vezes o/a usuário/a só 

interrompe o uso quando não tem mais droga disponível ou já está muito debilitado/a, 

necessitando de cuidados. 

Além desses efeitos, não é raro que o/a usuário/a sob efeito da substância sinta-se 

ansioso/a, agitado/a, com medo, apresentando alucinações e ideação paranóica, relacionadas a 

estar sob constante vigilância e/ou prestes a ser capturado/a, estado que, segundo Solange 

Nappo, pode acarretar violências (NAPPO, 2004). Fisiologicamente, observa-se 

vasoconstrição, pupilas dilatadas, hipertensão arterial, taquicardia e aumento da temperatura 

corporal (DIAS, 2012; DOERING-SILVEIRA & SILVEIRA, 2014a). O consumo e os modos 

como é feito podem causar ainda: queimaduras nos dedos, boca e garganta, rachaduras nos 

lábios, maior vulnerabilidade a problemas infecciosos, respiratórios, cardíacos, 

neurobiológicos e mentais (NIDA, 2009 apud DIAS, 2012).   
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Os primeiros registros de uso e apreensão de crack no Brasil datam do fim da década 

de 1980 e início da de 1990, na cidade de São Paulo (DIAS, 2012). A rápida popularização do 

uso de crack, observada por Ferri e Gossop (1999 apud DIAS, 2012), deveu-se a estratégias 

de mercado em que os pontos de venda de drogas passaram a oferecer crack como único 

produto ou enquanto produto obrigatório quando da aquisição de outras substâncias (DIAS, 

2012; NAPPO, 2004). Para os/as traficantes, a venda do crack apresentava vantagem 

econômica e lucro certo, uma vez que tinha baixo custo, efeitos mais intensos, causava alto 

grau de fissura, o que tornava o/a usuário/a de crack um/a cliente possivelmente mais 

assíduo/a do que os/as usuários/as de outras drogas. Para os/as usuários/as, apesar do baixo 

custo inicial, por conta do padrão binge de consumo, o custo final acabava por ser muito alto 

(DIAS, 2012; NAPPO, 2004). 

Nesse contexto de ênfase ao uso de crack, como parte do Plano de Enfrentamento ao 

Crack e outras Drogas, foi idealizado, pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 

(SENAD), um estudo, realizado em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, que 

realizou ações no sentido de: a) Delinear o perfil da população usuária de crack e outras 

formas similares de cocaína fumada (pasta base, merla e “oxi”) no país; e b) Estimar o 

número desses/as usuários/as. Para estimar o quantitativo de usuários/as, a pesquisa fez um 

inquérito domiciliar utilizando-se de método indireto – Network Scale-Up, onde o/a 

entrevistado/a respondia acerca do comportamento de pessoas pertencentes à sua rede de 

contatos, e não ao seu próprio uso –, entrevistando 24.977 pessoas(BRASIL, 2012a). Além 

disso, para construir um perfil do/a usuário/a, foram estrevistados/as 7.381 usuários/as em 

cenas de uso (BRASIL, 2012b). 

No que se refere à tentativa de quantificação do uso, aspecto do estudo que enfatizarei 

nesse tópico, os resultados da pesquisa apontaram um número de aproximadamente 370 mil 

usuários/as em uso regular
14

 de “crack e/ou similares”
15

 nas 26 capitais do país e no Distrito 

Federal, isso para o ano de 2012. Nesses mesmos municípios, temos que a estimativa para o 

                                                           

14
  Utilizou-se a definição de “uso regular” como sendo o uso de droga por pelo menos 25 dias nos últimos 

6 meses – essa uma definição da Organização Panamericana de Saúde (OPAS) (BRASIL, 2012a). 

15
  Por “similares do crack”, entenda-se o uso de pasta-base, merla e oxi, que, assim como o crack, são 

consumidos em cachimbos, latas e copos, ou em outros aparatos similares (BRASIL, 2012a). 
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número de usuários/as de drogas ilícitas em geral (com exceção da maconha) é de 2,28%, ou 

seja, aproximadamente 1 milhão de usuários. Sendo assim, usuários/as de crack e/ou similares 

correspondem a 35% dos/as consumidores/as de drogas ilícitas nas capitais do país (BRASIL, 

2012a). 

Ao contrário da percepção do senso comum, as estimativas de proporção de 

usuários/as de crack e/ou similares não são mais elevadas na região Sudeste, onde, entretanto, 

o consumo em locais públicos é mais visível, devido à magnitude das suas metrópoles e o 

tamanho expressivo das grandes cenas de uso, conhecidas como “cracolândias”. As capitais 

da região Nordeste, ainda que estatisticamente apresentem proporções similares de uso frente 

às capitais da região Sul, foram as que apresentaram o maior quantitativo de usuários/as de 

crack e/ou similares, quando considerado o uso forma regular dessa droga: cerca de 150 mil 

pessoas. Todavia, no Nordeste, não foi encontrado com frequência o fenômeno de grandes 

grupos para uso – “cracolândias” –, sendo mais frequente que os/as usuários/as se reúnam em 

grupos menores de três a cinco pessoas para fumar a pedra, a fim de dificultar a identificação 

do uso por parte da polícia (BRASIL, 2012a). 

Um dos pontos altos da pesquisa é evidenciar que o crack não pode ser visto como a 

única droga existente no Brasil com potencial de causar danos à população, pois outras drogas 

também estão presentes no cotidiano dos/as brasileiros/as. Todavia, além da construção de 

números sobre a real situação do crack no Brasil, a pesquisa revela que são as 

vulnerabilidades sociais que marcam o/a usuário/a – jovens adultos, homens e mulheres –, a 

maioria com baixa escolaridade, negros ou pardos, evidenciando-se que o uso do crack no 

Brasil é, atualmente, um problema social (BRASIL, 2012b; DIAS, 2012). 

A pesquisa também conclui que a oferta de serviços de saúde não é suficiente, e que as 

ações sociais são absolutamente estratégicas para o enfrentamento do quadro, uma vez que, ao 

serem perguntados/as acerca de aspectos considerados importantes para que os/as usuários/as 

possam acessar os serviços de saúde, esses/as destacaram os serviços associados à assistência 

social, como distribuição de alimento, oferta de serviço de saúde e higiene, e apoio para 

conseguir emprego, escola/curso e atividades de lazer (BRASIL, 2012b). 

Dias (ibid) defende que o crack não é invariavelmente incompatível com a vida, uma 

vez que, ainda que seja uma substância muito potente, o grau de envolvimento com ela varia 
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de pessoa para pessoa, necessitando de avaliação individual do tipo de relação com a 

substância. A autora cita outras pesquisas (GERMAN & STERK, 2002 apud DIAS, 2012; 

OLIVEIRA & NAPPO, 2008; SILVA, 2000; RIBEIRO, SANCHEZ & NAPPO, 2010) que 

revelam alternâncias nos modos de consumo, e defende a necessidade de identificação no 

modo de vida do/a usuário/a dos aspectos que se relacionam com as transições de intensidade 

do consumo de crack, seja os que motivam e fortalecem o uso ou os que contribuem para o 

enfraquecimento da relação com a substância. 

Nesse tópico, considerei importante trazer para a discussão aspectos acerca de como a 

droga age, que efeitos são relatados e as facetas envolvidas. Todavia pontuo que não é meu 

objetivo neste trabalho de dissertação focalizar a substância crack e seus efeitos fisiológicos. 

Não estou propondo uma autonomia da substância droga em si, já que inicio o presente 

capítulo considerando que parto de uma visão de multideterminação, em que cada aspecto 

deve ser considerado em relação aos demais. Estou trazendo, portanto, dados mais gerais 

acerca do que se tem escrito acerca disso, por considerar que a droga em si é um elemento a 

ser considerado, uma vez que o crack é fruto de tantos debates atualmente. 

Todavia não pretendo, com esta pesquisa, contribuir para a construção de dados 

epidemiológicos ou estatísticos do uso de crack por mulheres no Brasil. Esta pesquisa se 

pretende enquanto construção de um saber parcial e local sobre as experiências de 

maternidade das mulheres usuárias de crack da microrregião de Suape em tratamento em um 

programa específico, e compreende que, não obstante o quão representativas estatisticamente 

sejam essas vivências, é dever do Estado propiciar tratamento a tais mulheres, caso elas 

demandem. Nesse sentido, estou focalizando-as enquanto sujeitos de direitos que necessitam 

de uma rede que permita que elas tomem suas decisões acerca de suas vidas sexuais e 

reprodutivas, e as efetivem. 

2.3 O SUJEITO 

 

No que se refere ao objetivo de delinear um perfil dos/as usuários/as de crack e outras 

formas similares de cocaína fumada (pasta base, merla e “oxi”) no país, a pesquisa da 

FIOCRUZ (BRASIL, 2012a) aponta que, dos cerca de 370 mil usuários/as, 78,68% seriam 

homens e 21,32% mulheres. Do número total, 77,73% se classificam como negros/as ou 
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pardos/as e 57,60% tem escolaridade até o nível fundamental. A maioria é composta de 

adultos jovens com idade média de 30 anos, dos quais 40% estão em situação de rua
16

. 

Todavia essa situação é mais observada nas capitais, onde 47,3% estão em situação de rua, 

enquanto, nas outras cidades, a prevalência de situação de rua dos/as usuários/as foi de 20%. 

Quase metade dos/as entrevistados/as já foi preso/a uma vez na vida, e 78,9% relataram 

desejar tratamento. 

Na tentativa de identificar os/as usuários/as de crack no Brasil, Dias (2012) identifica 

as características: homem, adulto jovem (de idade entre 20 e 30 anos), solteiro, inserido no 

mercado informal de trabalho ou desempregado, baixa escolaridade e modesta condição 

socioeconômica. Algumas pesquisas, entre elas as de Lúcio Garcia Oliveira & Solange Nappo 

(2008), e Zeni & Araújo (2009 apud DIAS, 2012), registram, como vulnerabilidades, o 

engajamento em comportamentos de risco
17

 e em pequenos delitos para sustentar o uso 

continuado da droga. O “II Levantamento Domiciliar de Uso de Drogas no Brasil” (CEBRID, 

2006) confirma essas características gerais do/a usuário/a, apresentando um percentual de 

80% dos usuários de crack como homens, não brancos, 40% dos quais vivem nas ruas e 40% 

dos quais estão no Nordeste. Sobre o perfil da mulher usuária de crack, observa-se baixo 

poder aquisitivo, baixo grau de formação escolar, pouca idade, desemprego ou baixa 

remuneração e dificuldades no acesso aos serviços de saúde (DIAS, 2012). Observamos a 

inter-relação do uso do crack com diversos marcadores, tais como: raça, classe social, entre 

outros. 

Das mulheres entrevistadas na pesquisa da FIOCRUZ (BRASIL, 2012b), 10% 

relataram estar grávidas, e mais da metade já engravidou ao menos uma vez desde o início do 

uso de crack/similares. Embora os homens apresentem uma média maior de tempo de 

                                                           

16
 Não necessariamente são moradores de rua; podem passar o dia na rua fazendo uso, o que dificulta o acesso 

aos serviços de saúde e assistência tradicionais, que funcionam em horário comercial. 

17
 Como “comportamentos de risco”, as autoras e o autor referem-se especialmente ao compartilhamento de 

insumos e a prática sexual desprotegida. Todavia as ideias de grupo de risco e de comportamento de risco vêm 

sendo tensionadas por promoverem a estigmatização de grupos e de práticas como inadequadas, sendo utilizadas 

para a manutenção de um status quo de normalidade. No lugar desses conceitos, Ayres (2002) e outros autores/as 

vêm propondo pensar a vulnerabilidade enquanto constituída por três eixos: pessoal, social e programático. Esse 

conceito foi apresentado na introdução deste trabalho. 
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consumo em relação às mulheres, estas apresentaram maior intensidade, ou seja, maior 

número de pedras por dia. Das entrevistadas, 44,5% já sofreram violência sexual, enquanto a 

mesma taxa nos homens entrevistados foi de 7,0%. 

Ainda sobre os dados do número de mulheres usuárias no país, o Relatório Brasileiro 

Sobre as Drogas (BRASIL, 2009) relata que 0,2% das mulheres brasileiras faziam uso de 

crack em 2005.  Dias (2012) pontua o aumento do consumo de crack entre mulheres, 

evidenciando, a partir dos dados da pesquisa de Noto e cols. (2003 apud DIAS, 2012), uma 

ascensão do uso de crack em Recife após o ano 2000, estando a capital pernambucana, hoje, 

entre as quatro cidades brasileiras com maiores índices de utilização da droga. 

Segundo Sollange Nappo (2004), o perfil inicial de preferência pelo crack por homens 

jovens sofreu alterações significativas com o aumento do número de mulheres usuárias. Um 

aspecto evidenciado em pesquisas com mulheres usuárias diz respeito à prática de sexo em 

troca de obtenção da droga (DIAS, 2012; MELCOP apud AGUIAR, 2014, NAPPO, 2004; 

PECHANSKY & COLS, 2007). A comercialização de práticas sexuais pelas mulheres 

aumenta a vulnerabilidade dessas em relação às doenças sexualmente transmissíveis – 

DST/AIDS. A problemática do comércio do corpo pelas usuárias, muitas vezes em estado de 

fissura, dá-se pelo baixo poder de negociação delas junto aos parceiros sexuais, os quais, via 

de regra, dominam a negociação, impondo, por exemplo, o não uso de preservativos e um 

baixo valor em troca da relação sexual (DIAS, 2012; NAPPO, 2004). Dessa forma, as 

mulheres precisam vender o corpo por mais vezes para conseguir comprar a droga, contexto 

de vulnerabilidade que aumenta a probabilidade de contraírem DSTs (NAPPO, 2004). As 

usuárias de crack são vítimas constantes de violência, seja de agressões verbais, físicas e 

sexuais, sem que as violências sofridas sejam alvo de denúncia e/ou cuidados médicos 

(SILVA, 2000; NAPPO, 2004). Isso é também observado na pesquisa de Sollange Nappo, na 

qual 54% das mulheres entrevistadas declararam ter sido vítimas de violência. Todavia a 

autora percebeu que esse dado estava subestimado, uma vez que as usuárias só reconheciam 

como violência os casos em que havia danos físicos graves em decorrência dela. Silva (2000) 

pontua ainda a estratégia referida por mulheres usuárias de crack em adotar uma aparência 

“masculinizada” como uma estratégia de defesa e proteção contra as ameaças a que estão 

sujeitas, mostrando a dimensão do significado do gênero nas relações de poder. 
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Porém todos esses dados que propõem a construção de um perfil para usuários/as de 

crack esbarram em algumas questões que precisam ser pontuadas. Sendo o crack uma droga 

ilegal, como é feita a identificação desses/as usuários/as na sociedade?  As intervenções de 

saúde acabam notificando mais os casos de pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade 

social que ficam expostas a ter seu uso identificado pelas equipes de cuidado, enquanto, em 

outros espaços, o uso fica invisibilizado. Nesta pesquisa, não busco compreender as 

experiências do uso de crack por mulheres de maneira geral, mas sim construir um 

conhecimento parcial e local acerca das experiências de maternidade das mulheres usuárias de 

crack demarcadas por um território e pela assistência num determinado serviço os quais serão 

posteriormente melhor apresentados. 

 Atualmente, o consumo de substâncias psicoativas e os problemas decorrentes do uso 

abusivo são compreendidos a partir de dois eixos principais: 1) Uma visão jurídico-moral, que 

apresenta as drogas como o grande mal da sociedade, como o problema em si que deva ser 

reprimido através do chamado “combate às drogas” e da culpabilização do/a usuário/a; 2) 

Uma visão biomédica, que compreende as drogas enquanto elementos químicos que agem 

sobre os/as usuários/as, causando uma doença incurável. Essas concepções preponderantes no 

imaginário social sobre a droga vão localizar o/a usuário/a ora como o/a “delinquente” em 

conflito com a lei, “mau-caráter”, ora como o/a pobre doente vitimizado/a, sendo, portanto, 

reducionistas ao desconsiderar a complexidade do fenômeno do uso de drogas, inclusive a 

dimensão do prazer decorrente do uso (BRASIL, 2014). Nesse sentido, Edward MacRae 

(2014) pontua que os/as usuários/as, devido ao estereótipo, passam a ser olhados como 

incapazes de administrar a própria vida. Em decorrência dessa forma limitada de olhar a 

situação, não se visibiliza os problemas da sociedade, como as falhas do sistema de educação, 

saúde, segurança pública e a má distribuição de renda.  

 Na tentativa de evitar esse tipo de reducionismo e culpabilização do sujeito, parto de 

uma compreensão da integralidade dos/as usuários/as de drogas, observando-os/as a partir de 

uma visão que considere suas múltiplas implicações, localizando-os/as enquanto pessoas 

atravessadas por gênero, raça, geração, território e classe. Nesse sentido, a experiência de uso 

de drogas em sua vida, no contexto de suas relações articula-se a como as redes sociais 

significativas influenciam a possível formulação de um projeto de vida. Esse projeto de vida 

parte das significações construídas coletivamente, das quais a pessoa é produto e produtora, 
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mas também parte das possibilidades que o contexto social e político lhe apresentam – por 

isso a forte influência do que é, por exemplo, ser mulher, pobre, negra, do que a sociedade 

apresenta como possibilidades de ser para essa pessoa, e de como ela se conforma e/ou resiste 

a esses ordenamentos sociais (COSTA, 2014).   

 A partir dessa visão de integralidade, proponho pensar como as desigualdades de 

gênero influenciam o uso de substâncias psicoativas, uma vez que pretendo utilizar esse 

conceito como categoria analítica. Trarei as contribuições de algumas pesquisas para pensar 

as relações entre gênero e uso de substâncias psicoativas. Esses estudos consideram as 

diferentes experiências de consumo para homens e mulheres, todavia, a partir da contribuição 

de Butler (2010) acerca da construção social da categoria sexo, pontuo a compreensão de que 

o gênero abarca outras possibilidades além do binômio masculino-feminino, uma vez que 

existem muitas outras formas de ser homem, mulher, transgênero, entre outros. Dessa forma, 

opto por partir do gênero para compreender as experiências das mulheres participantes desse 

estudo, a fim de efetivar a proposta de Maria Luisa Rodrigo e Raquel Ordaz, que propõe “dar 

o salto desde a interseccionalidade de gênero com outros eixos de diferença que, ao cruzarem-

se, podem derivar em desigualdade” ( RODRIGO & ORDAZ, 2012, p.80-81). 

Num contexto social amplo, certos comportamentos e práticas são estimulados para 

homens e inibidos para mulheres, e vice-e-versa, e o uso de drogas não foge a essa influência. 

As normas de gênero transmitidas a partir da socialização de homens e mulheres constroem e 

perpetuam uma noção de masculinidade e feminilidade que distingue o que é próprio a cada 

um, posicionando-os diferentemente, e influencia o uso, as motivações, a escolha da 

substância psicoativa e a dosagem (RODRIGO & ORDAZ, 2012; FRANÇA, 2013). 

Numa sociedade androcêntrica como a nossa, essas relações desiguais posicionam, em 

sua maioria, os homens em situação de privilégios em relação às mulheres.  Rodrigo & Ordaz 

(2012) pontuam que esse caráter acaba por invisibilizar as experiências de uso de drogas das 

mulheres, ou por analisá-las a partir das realidades dos homens. Essa pesquisa busca, 

portanto, visibilizar as experiências das mulheres na prática do uso de crack, sabendo que esse 

é um universo culturalmente apresentado como “próprio de homens”, estando, por seu caráter 

de ilegalidade, mais próximo dos ideais construídos de masculinidade mais relacionados ao 

“risco” e à transgressão do que dos ideais de feminilidade (ibid).   



51 

 

Discutindo acerca das diferentes relações construídas entre homens e mulheres no uso 

de substâncias psicoativas, observa-se, nos âmbitos nacionais e internacionais, uma 

prevalência masculina no uso de drogas ilícitas, embora essa diferença esteja diminuindo 

(MORAES & SILVA, 2011; FRANÇA, 2013; CEBRID, 2006). Todavia o uso de drogas 

consideradas medicamentos é maior entre as mulheres, sendo que, segundo o II Levantamento 

Domiciliar sobre Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, as mulheres participantes do estudo 

com idades entre 12 e 65 anos tinham prevalência no uso de benzodiazepínicos em todas as 

faixas etárias em relação aos homens (CARLINI et. al., 2007). Esse dado se relaciona ao 

encontrado no IV Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre 

Estudantes de Ensino Fundamental e Médio das Redes Pública e Privada de Ensino nas 27 

Capitais Brasileiras, onde consta que, entre as meninas, foram encontradas proporções mais 

elevadas de uso de álcool, anfetamínicos (sobre a forma de remédios para emagrecer) e 

ansiolíticos (calmantes), quando comparadas às utilizadas pelos meninos (CARLINI; NOTO 

& SANCHEZ, 2003). 

Observa-se, portanto, que certas substâncias psicoativas estariam mais próximas do 

“universo feminino”, como os psicofármacos e as anfetaminas, possivelmente por influência 

das normas de gênero que vinculam a feminilidade a aspectos do cuidado com os outros, ao 

autocontrole e aos padrões ideais de beleza que exigem mulheres magras (RODRIGO & 

ORDAZ, 2012; FRANÇA, 2013; OLIVEIRA; PAIVA & VALENTE, 2006).  

A partir desses estudos supracitados, observo como essas diferenças do uso podem ser 

melhor compreendidas a partir de uma análise interseccional que considere a socialização 

como fator constitutivo das diferenças no consumo de homens e mulheres. Interpretações 

dessas diferenças por abordagens “psicologizantes” ou puramente biomédicas podem 

contribuir para a manutenção do status quo que perpetua a desigualdade de gênero 

(FRANÇA, 2013; RODRIGO & ORDAZ, 2012). 

No ínterim dessas discussões, este projeto de pesquisa interessa-se por visibilizar as 

demandas específicas das mulheres usuárias de crack, mais especificamente no que toca a 

vivência de gestação e maternidade, que serão melhor discutidas na sequência. 
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CAPÍTULO 3: PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Este capítulo falará das opções teóricas e metodológicas e dos procedimentos 

escolhidos para mediar a construção dos dados dessa pesquisa junto às mães usuárias de 

crack. Considero que esse momento de realização do campo foi o mais prazeroso, conflituoso 

e instigante de toda a experiência da pesquisa. Uma das razões para isso é que eu não tinha 

anteriormente muito contato com usuárias de drogas ilícitas e/ou práticas de “tratamento” a 

elas. Nas difíceis idas à cidade do Cabo, apesar de pegar quatro ônibus e dois metrôs para 

chegar até elas e retornar para casa, um caminho muito mais árduo foi reconhecer que havia 

entre nós outras distâncias: de raça, de classe.  

Apesar de reconhecer isso, diariamente no compartilhar de experiências encontramos 

também pontos de encontro, pautas comuns em nossas vivências. Entre as aproximações 

lidávamos com as violências diversas do cotidiano de jovens mulheres vivendo em cidades 

“de homens”, tais como: o medo de andar nas ruas, de ocupar espaços, de ser vítima de 

violência sexual, entre outros. 

 Nesse capítulo falarei sobre que negociações possibilitaram a realização dessa 

pesquisa; que instrumentos foram usados na mediação dos encontros com os e as jovens; com 

que “óculos” metodológico analisei os dados construídos. A partir desses relatos, o/a leitor/a 

conhecerá os caminhos de construção da pesquisa e poderá, ele/a também, encontrar-se, ainda 

que a partir da mediação da pesquisadora, com as jovens mães usuárias de crack assistidas em 

um programa de tratamento situado no Cabo de Santo Agostinho/PE. 

3.1 APORTES METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa parte de uma epistemologia feminista de ciência e se referencia 

nas abordagens qualitativas de inspiração etnográfica. De acordo com Maria Cecília Minayo 

(2007), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Norman Denzin e Yvonna Lincoln (2006) 

pontuam que, por trabalhar com subjetividades, essas abordagens explicitam a natureza 

socialmente construída da realidade e o processo de construção conjunta do/a pesquisador/a e 

do/a participante, a partir de um movimento crítico e reflexivo dessa relação. Para tais autores 
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“a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o/a observador/a no mundo. 

Consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao 

mundo” (DENZIN & LINCOLN, 2006, flexão de gênero realizada pela pesquisadora). Nesse 

sentido, através de métodos múltiplos, essas práticas transformam o mundo em notas de 

campo, conversas, fotografias, entrevistas e outros tipos de representação. A pesquisa 

qualitativa procura compreender os fenômenos em seus cenários naturais, a partir dos 

significados que as pessoas lhes conferem.  Acerca do/a pesquisador/a, Yvonna S. Lincoln 

pontua: 

O bricoleur
18

 político sabe que a ciência significa poder, pois todas as 

descobertas da pesquisa têm implicações políticas. Não existe 

nenhuma ciência livre de valores. O que se busca é uma ciência social 

cívica baseada em uma política da esperança (LINCOLN, 1999 apud 

DENZIN & LINCOLN, 2006). 

 A partir da compreensão de que não existe neutralidade em ciência, vinculo minha 

pesquisa ao paradigma feminista pós-estrutural de pesquisa qualitativa, interpretando o mundo 

em termos de minha localização dentro de um contexto histórico, marcada por um gênero, 

raça, classe social e ideologias específicas. O movimento feminista realizou uma crítica ao 

paradigma positivista de ciência, denunciando que com os ideais de objetividade, 

racionalidade, neutralidade e distanciamento entre pesquisador/a – objeto, este modo de 

pensar a ciência silenciou as mulheres e outras minorias. Ou seja, ao se propor enquanto 

neutra, a ciência estava, todavia, servindo aos ideais dominantes, pois, ao se dizer detentora de 

um saber geral, na verdade, falava a partir do lugar do homem branco ocidental. Dessa forma, 

através de produção marcadamente androcêntrica e partindo da ideia de um sujeito masculino 

universal, os saberes produzidos pretensamente enquanto neutros serviram para a manutenção 

de um status quo de opressão e dominação de minorias, inclusive das mulheres, que, vale 

lembrar, foram inicialmente proibidas de participar do meio de produção científica 

(BANDEIRA, 2008; NARVAZ & KOLLER, 2006). 

                                                           

18
  Devido às múltiplas possibilidades de instrumentos possíveis, os autores fazem uso da metáfora do 

pesquisador qualitativo com um bricoleur, que é um indivíduo que junta pedaços para confeccionar colchas. 
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 Para o feminismo pós-estrutural, a ciência é sempre impregnada de valores materiais e 

culturais, sendo o próprio conhecimento científico em si, também um sistema de dominação
19

. 

Nesse sentido, esse novo paradigma de ciência se pretende enquanto um conhecimento 

posicionado, crítico, situado, de caráter transformador, substituindo a neutralidade positivista 

pelo engajamento do/a pesquisador/a. Nessa perspectiva, a neutralidade dá lugar a interesses 

posicionados explícitos, a objetividade será substituída pela construção de saberes parciais e 

localizados e a construção de leis gerais dará lugar à tensão entre micropolítica e 

macropolítica (HARAWAY, 1995). O afastamento pesquisador/a – objeto não é buscado, 

mais sim uma reflexividade acerca dessa relação pesquisador/a-participante, compreendendo 

que ambos construirão o conhecimento juntos/as, a partir de uma afetação mútua. Reconhece-

se a importância da subjetividade do/a pesquisador/a em relação às etapas do processo de 

produção de conhecimento, pensando como a pesquisa atravessa-o/a, propondo que este/a 

atue com reflexividade, criticidade e posicionamento (BANDEIRA, 2008). 

Em concordância com Katia Aguiar e Marisa Rocha (2003), penso a pesquisa como 

importante espaço de problematização coletiva e participação dos grupos sociais na busca de 

solução para as situações vividas, envolvendo compreensão e mudança de realidade. Dessa 

forma, a atividade de pesquisa objetiva promover uma tomada de consciência dos fatores 

envolvidos na problemática e participação coletiva com vistas a mudança da ordem social, 

pressupondo assim, que cada comunidade tem em si potencial de conhecimentos e humano 

para dirigir seu próprio desenvolvimento. Nessa perspectiva da pesquisa implicada com a 

promoção de justiça social, faz-se necessário relativizar a ideia de “verdade” e abandonar a 

neutralidade, objetividade e totalização dos saberes (AGUIAR & ROCHA, 2003; FINE et. al., 

2006). 

Como pesquisa inserida no projeto “guarda-chuva” Diálogos para o desenvolvimento 

social de Suape, que busca possibilidades de compreensão e intervenção acerca dos impactos 

                                                           

19
 Estou afirmando a ciência enquanto um sistema de dominação uma vez que, em seu surgimento, se propôs 

enquanto detentora d“A” verdade baseada nos princípios da racionalidade e pretendendo superar “A” verdade 

anterior que advinha da religião. 
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sociais trazidos pelo desenvolvimento econômico da microrregião de Suape
20

 a partir da 

instalação do complexo portuário-industrial (UFPE, 2010), e, no ínterim das discussões 

supracitadas, desejo prezar pelo posicionamento das mulheres convidadas a participar da 

pesquisa como sujeitos possuidores de um conhecimento único sobre suas vivências, capazes 

de participar da construção de conhecimentos sobre si mesmas. Considero que refletir sobre 

as experiências de maternidade por parte dessas mulheres através de seus próprios discursos 

pode contribuir para repensar políticas de assistência uma vez que, quer seja no âmbito da 

gravidez e maternidade, quer seja no campo do abuso de drogas ilícitas, tendo-as como foco 

de intervenção, não as têm ouvido.  

Dessa forma, considero coerente a análise que o grupo de pesquisadoras coordenadas 

por Michelle Fine et. al. (2006) faz sobre sujeitos que são invisibilizados, todavia são 

tornados visíveis enquanto “espetáculo moral”. No caso das mulheres grávidas e mães 

usuárias de crack, estas são pensadas no discurso do senso comum enquanto mulheres 

irresponsáveis, “mães-más”, e nesse sentido são „olhadas‟. Contudo, suas experiências não 

são ouvidas no processo de formulação das políticas de assistência. Diante disso, essa 

pesquisa pretendeu trazer as vozes dessas mulheres para o debate das políticas que versam 

sobre suas realidades. 

Para tal, realizei observação participante no Programa Luz, fazendo registros no diário 

de campo e realizando entrevistas semiestruturadas com quatro mulheres. Cada uma dessas 

etapas será melhor explicada no próximo tópico desse capítulo. Considero importante, 

todavia, pontuar desde já que, por um cuidado ético as mulheres e a instituição onde foi 

realizada a pesquisa, essas receberão nomes fictícios nesse texto, bem como as outras pessoas 

da rede das jovens que sejam citadas nas entrevistas e/ou trechos do diário de campo. Isso 

farei por compreender que uma pesquisa desse tipo, com jovens usuárias de crack – sendo 

essa uma prática ilegal – deve prezar pelo anonimato enquanto um cuidado de proteção a fim 

de não vulnerabilizá-las ainda mais. Além disso, o tema da pesquisa é delicado, uma vez que 

está atravessado pelas questões de estigma e desigualdades produzidas em torno da junção dos 

significantes: drogas, mulheres, maternidade e pobreza. 

                                                           

20
 A microrregião de Suape é composta pelas cidades do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, ambas no estado de 

Pernambuco. 
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Acerca dos procedimentos éticos, evidencio que o Projeto Diálogos para o 

Desenvolvimento Social de Suape, do qual esse estudo faz parte, está aprovado em comitê de 

ética em pesquisa com seres humanos. Além disso, a pesquisa seguiu as normas dos comitês 

de ética em pesquisa, realizando-se após a assinatura dos termos de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) das jovens e com aprovação das instâncias municipais que gerenciam o 

programa onde foi realizada
21

. Entretanto, em concordância com Mary Jane Spink (2000) 

acerca do questionamento ético em pesquisa, pontuo que, apesar de ter seguido os 

procedimentos legais e compreendê-los como importantes instrumentos de garantia dos 

direitos dos/as participantes, parto de uma visão mais ampla acerca do que seja o fazer ético 

em pesquisa. 

A autora afirma que a ética prescritiva – que se estabelece através da moral contratual 

pela assinatura dos termos – não é suficiente para garantir que a pesquisa seja ética. Ao 

considerar a complexidade do fenômeno abordado nesse estudo, pontuo a necessidade de 

haver uma ética da responsabilidade com o/a outro/a, que Mary Jane (2000) vai apresentar 

enquanto condição necessária ao estabelecimento de uma ética dialógica. Refiro-me, nesse 

sentido, à minha responsabilidade com as participantes e também com o conhecimento 

construído. Essa é uma das razões pelas quais, fundamentando-se nas epistemologias 

feministas, esse texto é escrito em primeira pessoa, para responsabilizar e deixar claro que 

esse conhecimento não é neutro, mas que ele é construído com interesses e pressupostos 

específicos. 

Além disso, reconheço no meu encontro com os/as jovens a existência de uma relação 

desigual, sendo necessário segundo a proposta de Fine et. al (2006) ao/à pesquisador/a 

criticidade e reflexividade para “trabalhar o elemento de união e separação” reconhecendo o 

que separa e o que une entrevistador/a e participante. A partir dessa postura, procurei 

minimizar hierarquias sem deixar de reconhecê-las, uma vez que minha presença no campo, 

por mais bem aceita que fosse, é uma intervenção externa num sistema de relações 

preexistentes. 

                                                           

21
 O referido programa será melhor apresentado na sequência do texto. 
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Dessa forma, essa pesquisa busca seguir a proposta de “pautar-se na competência ética 

e ser apenas marginalmente dependente da ética prescritiva dos códigos” (SPINK, 2000). Para 

tal, me propus a realizá-la partindo dessa ética da responsabilidade; no que tange às 

participantes e ao conhecimento produzido, comprometendo-me a buscar, através desta 

pesquisa, promover justiça social (FINE et al, 2006).  

3.2 PROCEDIMENTOS 

 

 A presente pesquisa está inserida no projeto intervenção Diálogos para o 

desenvolvimento social de Suape, no campo dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos 

relacionando questões de gênero, experiências da maternidade e abuso de álcool e outras 

drogas, focando especificamente no uso de crack. Sendo o projeto Diálogos uma pesquisa 

pensada a partir do território que compreende as cidades de Ipojuca e Cabo de Santo 

Agostinho – microrregião de Suape – as participantes dessa pesquisa serão mulheres usuárias 

de crack em tratamento em decorrência do uso da droga, que tenham sido mães nos últimos 

dois anos durante o uso da substância psicoativa.  

Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho compõem a Área Integrada de Segurança (AIS) 

10, onde o Pacto Pela Vida
22

 tem como um dos principais focos o enfrentamento ao crack 

através das atuações do programa de tratamento onde foi realizada essa pesquisa e ações de 

proteção à mulher. Por razões de cuidado ético, não utilizarei nesse texto o nome da 

instituição onde foi realizada a pesquisa que recebeu o nome fictício de Programa Luz. O 

referido programa faz parte do Pacto Pela Vida no eixo de prevenção ao uso de drogas, sendo 

a principal ferramenta do poder público estadual da Rede do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) no enfrentamento/atendimento à problemática do uso abusivo de substâncias 

psicoativas (UFPE, 2010). 

O trabalho do Programa Luz é realizado por equipe multiprofissional, contando com 

assistentes sociais, enfermeiros/as, psicólogos/as, Pedagogos/as e Educadores/as sociais, 

educadores/as físicos, motoristas, cozinheiros/as, equipe de serviços gerais. O programa atua 

prioritariamente com dependentes de crack, tendo como foco o atendimento a homens e 

                                                           

22
 O Pacto pela Vida é um conjunto de estratégias definidas com o objetivo de alcançar a redução da 

criminalidade e da insegurança pública em Pernambuco, com ênfase nos crimes contra a vida. 
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mulheres em uso abusivo da pedra, com vínculos familiares fragilizados, em situação de rua, 

tendo recebido ameaças de morte. O programa está ligado à Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos (SEDSDH) e ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

sendo, nesse âmbito, a estratégia do governo do Estado de Pernambuco para a assistência ao/a 

usuário/a de crack a partir do Plano Nacional de enfrentamento ao crack. 

Atualmente o Programa Luz abrange os municípios de: Recife, Jaboatão, Cabo de 

Santo Agostinho, Caruaru e Floresta. Sendo essas cidades-pólo para sua circunvizinhança, as 

unidades tentam abarcar a demanda da região na qual está inserida. Cada núcleo do Programa 

Luz é composto por quatro equipamentos: 1) Luz nas ruas: Foca na intervenção psicossocial e 

sócio-assistencial junto às/aos usuárias/os de drogas, no território; 2) Luz Acolhimento e 

Apoio: Atuando como casa de passagem, tem funcionamento 24 horas como espaço de 

acolhimento a usuárias/os de drogas e seus familiares; 3) Luz Acolhimento Intensivo: Espaço 

de proteção integral intensivo 24 horas para usuárias/os com vínculos familiares e 

comunitários rompidos, com permanência de um a seis meses, de acordo com o perfil do/a 

usuário/a; e 4) Luz Aluguel: Proposta de disponibilizar moradia alugada ou acolhimento em 

repúblicas para usuários/as, após período de superação da crise durante recuperação (SEDAS, 

2010
23

). 

Sendo a minha pesquisa parte das intervenções do Projeto Diálogos para o 

Desenvolvimento Social de Suape, a unidade onde a mesma foi realizada foi a do Cabo de 

Santo Agostinho, tendo focado nas atividades do Luz nas Ruas e do Luz Acolhimento e 

Apoio. Falarei nos próximos tópicos a razão dessa decisão e as especificidades do território 

pesquisado. 

3.2.1 Procedimentos de produção dos dados 

 

 As negociações de entrada no campo iniciaram antes mesmo da qualificação do 

projeto. Entrei em contato com profissionais que trabalham no programa e fui informada que 

deveria apresentar o projeto de pesquisa à executora
24

 do mesmo. Ao entrar em contato com a 

                                                           

23
 Diretrizes encontradas na cartilha de apresentação do programa, de acesso interno aos funcionários. 

24
 Empresa terceirizada contratada pelo Estado para gerenciar o Programa Luz. 
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referente empresa, realizei a apresentação da minha proposta de pesquisa a ser desenvolvida 

na instituição. A equipe técnica foi muito receptiva, me dando feedback positivo acerca da 

importância de estudos sobre a temática da maternidade das usuárias de crack, uma vez que 

eles observavam grande número de grávidas usuárias e dificuldades das equipes de saúde e 

assistência em cuidar delas. Na sequência, a equipe me propôs uma parceria na realização da 

pesquisa, propondo que eu contasse com a presença de alguém da equipe técnica na hora da 

construção e análise de dados e eles/as me ajudariam tanto permitindo minha entrada no 

campo, quanto facilitando o acesso aos equipamentos do programa no que se refere a 

transporte e outros aspectos.  

A partir desse contato inicial, se seguiram uma série de negociações, pois, por ser uma 

pesquisa de mestrado, essa deve ser autoral e, apesar de validar positivamente a possibilidade 

de trabalhar em conjunto, visto que minha proposta era de uma pesquisa participativa, meu 

objetivo principal era a participação das jovens mães usuárias e, apesar de não me propor à 

construção de um conhecimento dito neutro, considerei que poderia ser enviesador realizar a 

observação participante na casa acompanhada de componentes da equipe de gerenciamento da 

instituição. Um outro “viés” me era preferível: a perspectiva das jovens. 

  Após algumas reuniões, a realização da pesquisa foi aprovada, todavia, fui informada 

que o programa estava em processo de mudança de executora. A partir desse ponto, a entrada 

no campo se iniciou com minha participação na reunião semanal das equipes dos dois 

primeiros equipamentos, quando pude apresentar a proposta da pesquisa, clarificando os 

pressupostos epistemológicos, os objetivos e quem eram as mulheres que eu gostaria de 

conhecer. Houve então uma troca com os e as profissionais das equipes, que me indicaram 

que eu focasse meu trabalho nos dois primeiros equipamentos do Programa Luz, visto que a 

unidade intensiva tinha poucos leitos femininos e, com a permanência por mais tempo das 

mulheres na casa, isso limitaria o número de jovens a que eu teria acesso. Como o trabalho 

dos dois equipamentos – Luz nas ruas e Luz acolhimento e apoio – propostos é mais 

dinâmico, isso me daria contato com mais mulheres. Essa sugestão da equipe foi acatada. 

Após a reunião tive que esperar as mudanças previstas acontecerem para poder retomar o 

campo. 
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 Diante da minha decisão por limitar meu acompanhamento aos dois primeiros 

equipamentos do Programa Luz, vou explicar um pouco mais sobre o funcionamento deles. O 

Luz nas Ruas é um equipamento móvel de aproximação de rua em que as equipes vão ao 

território, fazendo articulações com as lideranças comunitárias e instituições para divulgar as 

ações do Programa Luz e realizar intervenções de prevenção. O foco desse equipamento, 

todavia, é a intervenção junto às e aos usuários/as de drogas e seus familiares, em especial 

os/as que encontram-se em situação de risco e/ou vivendo em situação de rua, para ofertar 

cuidados e encaminhamentos de acordo com a necessidades deles e delas a espaços da rede 

SUAS, Sistema Único de Saúde (SUS) e demais políticas intersetoriais. Dessa forma, são 

feitos acompanhamentos com o objetivo de sensibilização, escuta sobre o contexto de vida 

atual dos sujeitos e a frequência e intensidade do uso de drogas e suas necessidades. A partir 

desse contato, a relação de cuidado vai sendo estabelecida e, para além de apresentar e ofertar 

os cuidados dos outros equipamentos do Programa Luz são feitos, ainda no território, os 

encaminhamentos necessários (SEDAS, 2010).  

O Luz Acolhimento e Apoio é um equipamento com funcionamento 24 horas, sendo 

segundo a tipificação da Assistência Social caracterizada como casa de passagem. Espaço de 

acolhimento a usuários/as de drogas e seus familiares, enfatiza escuta psicossocial, grupos 

terapêuticos e de família, visando a possibilidade de (re)estruturação de vínculos e 

(re)significação de novos modos de existir. Realiza atividades com usuários/as, familiares e 

comunidade e, compondo a Rede SUAS, busca promoção de acesso à cidadania, garantia de 

direitos, resgate ou fortalecimento de vínculos familiares, inserção em cursos 

profissionalizantes e inclusão sócio produtiva, além de cuidados com a saúde, identificando 

demandas e fazendo encaminhamentos para as redes parceiras. O espaço recebe usuários/as 

em duas modalidades: diarista e pernoite. Diaristas tem acesso diurno a casa, podendo 

participar das programações da mesma como grupos e também tendo acesso à alimentação e 

locais propícios para higiene pessoal e repouso durante o dia. Os/as usuários/as que estão em 

pernoite na casa, podem, além de tudo isso, dormir na casa. A casa do Apoio tem capacidade 

para 18 pernoites, sendo seis desses para mulheres e um limite de 30 diaristas, embora, em 

geral esse número seja ultrapassado, chegando a 40 pessoas (SEDAS, 2010). Devido a 

possibilidade de contato com mais mulheres e imersão em seu contexto de vida, acabei 

acompanhando mais o trabalho do Luz nas Ruas. 
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Realizadas as mudanças estruturais, reiniciei as visitas à casa do Luz Acolhimento e 

Apoio, que serve também como base para as equipes do Luz nas Ruas. Inicialmente participei 

do cotidiano da instituição, das reuniões da equipe, conversei individualmente com 

usuários/as e profissionais, participei das atividades propostas para o dia ou das que 

aconteciam informalmente entre os/as usuários/as, tais como a produção de artesanato com 

papel: confecção de patas de origami. Ao fim do dia, todas as minhas observações eram 

registradas no diário de campo. O material construído nestes ajudou-me tanto na apresentação 

da instituição quanto na análise. 

Dessa forma, realizei a primeira etapa da coleta de dados: a observação participante. 

Segundo Minayo (2007), a observação participante diz respeito a um período de tempo em 

que a pesquisadora fica em relação direta com as participantes no espaço onde a pesquisa será 

realizada, buscando participar do cotidiano delas, de acordo com as possibilidades, com o 

propósito de compreender o contexto da pesquisa
25

. Na sequência a pesquisadora realiza o 

registro dos acontecimentos e das questões que lhe chamaram a atenção no dia de campo em 

relação à temática do estudo, constituindo o que se chama de diário de campo. 

Essa etapa contribuiu para a minha familiarização com as participantes e a instituição, 

permitindo que eu adaptasse o projeto da pesquisa à realidade da instituição, que, neste caso, 

referiu-se a decisão de focar nos equipamentos Luz Acolhimento e Apoio e Luz nas Ruas, 

com especial foco no último. Além disso, ao me aproximar das pessoas eu sempre dizia que 

era pesquisadora e, ao conversar com as jovens eu buscava perguntar a elas se as mesmas 

avaliavam como relevante o tema da pesquisa. Meu objetivo com essa abordagem era 

descobrir se meu tema era considerado importante para as próprias mulheres e observar se 

existiam outras demandas em relação ao mesmo. Todavia, devido ao baixo número de 

mulheres na casa do Apoio, não foi possível obter muitos depoimentos sobre isso.  

A observação participante também foi realizada no acompanhamento de uma equipe 

do Luz nas Ruas, o que me permitiu conhecer o território e o contexto e vida das jovens. Faz-

se necessário pontuar que ao analisar os dados da pesquisa, considero que minha presença no 
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 Os dados advindos da observação participante foram utilizados na análise dessa pesquisa de maneira 

complementar aos dados construídos através das entrevistas individuais. 
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contexto influencia a dinâmica do campo observado. Ao chegar em casa retornando do 

território eu fazia o registro no diário de campo de como a minha experiência naquele dia 

tinha mobilizado em mim questões relativas ao tema da pesquisa. 

 Embora no meu projeto a proposta fosse de que eu faria primeiro um período de 

observação participante para, só depois, seguir a realização das entrevistas, o campo me 

mostrou que a dinâmica do serviço era de que as mulheres que apareciam lá passavam poucos 

dias ou até um só dia. Dessa maneira, também seguindo orientação de membros da equipe, a 

observação participante – que se estendeu durante os quatro meses de acompanhamento do 

Programa – foi acontecendo e, de acordo com o surgimento de oportunidades, as entrevistas 

também.  

Optei por realizar entrevistas semiestruturadas. Segundo Minayo (2006), a entrevista é 

a técnica privilegiada da comunicação, sendo uma conversa entre interlocutores realizada a 

partir da iniciativa do/a entrevistador/a que tem como objetivo construir informações acerca 

do objeto de pesquisa e temas relacionados a este. A entrevista semiestruturada é definida pela 

autora como uma técnica “que combina perguntas fechadas e abertas, em que o/a 

entrevistado/a tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada” (MINAYO, 2007, P.64
26

).  

Na entrevista qualitativa, a relação entre o/a pesquisador/a e o/a participante é 

condição de aprofundamento da investigação, devendo haver um movimento reflexivo e ético 

do/a entrevistador/a, um compromisso de cuidado para com o outro. Isso ficou claro em cada 

uma das entrevistas, visto que, de acordo com a relação que era construída era possível 

aprofundar questões e também, a partir do conteúdo trazido pelas entrevistadas algumas 

perguntas iam surgindo, perguntas essas que não faziam parte do roteiro proposto 

originalmente e que, não necessariamente, foram repetidas nas outras entrevistas. 

Das quatro entrevistas realizadas, duas foram com mulheres que estavam de pernoite 

na casa do Luz Acolhimento e Apoio e duas foram realizadas na casa das jovens 

acompanhadas pelo Luz nas Ruas. As entrevistas foram realizadas individualmente e, 
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 A flexão de gênero na citação foi realizada pela autora dessa dissertação. 
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conforme autorização das participantes através da assinatura de um termo de compromisso 

livre e esclarecido, foram audiogravadas e posteriormente transcritas. Além dessas 

transcrições, a pesquisadora levou em consideração, no momento da análise, o contexto que 

escapa à transcrição, tais como intervenções externas e aspectos gerais do contexto de 

realização das entrevistas anotados no diário de campo e na introdução das entrevistas. 

Já na fase da transcrição, na construção dos quadros analíticos
27

, senti falta de algumas 

informações importantes que não foram contempladas nas entrevistas, tais como renda 

familiar, entre outras. Por essa razão, como estava previsto na proposta da pesquisa, acessei os 

prontuários de acompanhamento das quatro mulheres na instituição para compreender 

também o histórico delas no espaço. A partir desses três instrumentos de construção de dados 

– observação participante, entrevistas semiestruturadas e consulta aos prontuários – pude ter 

uma compreensão mais ampla das estruturas macro e micro que atravessam as experiências 

dessas jovens. Pontuo, todavia, que os dados construídos nas entrevistas tiveram peso 

analítico maior, enquanto que os dados construídos na observação participante tiveram peso 

analítico menor. Isso poderá ser observado no capítulo analítico. 

O período total de imersão no campo foi de quatro meses, todavia minha ida até lá não 

era diária, era, em média de uma ou duas vezes por semana, conforme a minha 

disponibilidade. Pontuo que entrevistei quatro mulheres de acordo com o surgimento de 

mulheres dentro do perfil da pesquisa, da aceitação dessas em participar e de condições gerais 

que favorecessem a realização das entrevistas. Tive, todavia, contato com outras mães 

usuárias de crack que eram acompanhadas no programa e que não foram entrevistadas devido 

a dinâmica da casa e/ou do território, de maneira que não conseguimos encontrá-las mais.  

3.2.2 Procedimento de análise das entrevistas 

 

No tratamento dos dados textuais provenientes das transcrições das entrevistas assim 

como do diário de campo, será feita uma análise temática. No que se refere diretamente à 

análise temática, interessa-nos o conceito de tema de Laurence Bardin, para quem “O tema é a 

unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo critérios 
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 O processo de análise dos dados será explicado posteriormente no texto. 
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relativos à teoria que serve de guia à leitura” (BARDIN, 1979, p.105). Dessa forma, realizar 

uma análise temática é descobrir os núcleos de sentido que compõe um discurso, atentando 

para a significação da presença e frequência destes para o objeto analítico visado (MINAYO, 

2006, p.316). 

 De acordo com Maria Cecília Minayo (ibid), operacionalmente, a análise temática é 

composta por três etapas, sendo elas: 

1) Pré-Análise; que diz respeito a escolha do material a ser analisado e a retomada das 

hipóteses e objetivos iniciais da pesquisa. Essa primeira etapa é composta inicialmente 

da atividade de leitura flutuante quando o/a pesquisador/a deve entrar em contato 

direto e intenso com o material a ser analisado deixando-se impregnar pelo seu 

conteúdo. No caso dessa pesquisa, nessa etapa realizei a transcrição dos áudios das 

entrevistas e também a escrita dos diários de campo, seguida da leitura flutuante dos 

mesmos. 

2) Exploração do material; a partir do contato intenso inicial com o material a ser 

estudado, o/a pesquisador/a estará apto agora a começar a classificá-lo. Ou seja, na 

fase pré-analítica ele/a pode ensaiar os recortes e as formas de classificação dos 

sentidos do texto e a modalidade de codificação do mesmo e, agora, poderá realizar 

essa categorização a partir da observância do material, das permanências e rupturas 

entre os discursos e da busca pelo núcleo de compreensão do texto. Nesse sentido, 

“o/a investigador/a busca encontrar categorias que são expressões ou palavras 

significativas em função das quais o conteúdo de uma fala será organizado” 

(MINAYO, 2006, P.317
28

). Dessa forma, a partir do contato intenso com o material, 

o/a pesquisador/a observará o núcleo temático do texto e realizará a classificação e 

agregação dos dados em torno dos temas encontrados. Como parte dessa segunda 

etapa da análise temática eu iniciei a atividade de elencar categorias surgidas no 

corpus a partir da relação com os objetivos do trabalho. 

3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação; Nessa etapa o/a pesquisador/a 

poderá realizar operações estatísticas simples com o material bruto, tais como análise 
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 Flexão de gênero da citação foi realizada pela autora dessa dissertação. 
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de porcentagem, a fim de evidenciar a frequência e relevâncias dos temas no material 

analisado. A partir desta análise, o/a investigador/a poderá propor inferências e 

interpretações, inter-relacionando-as ao quadro teórico inicial ou apontando para 

outras possibilidades de dimensões teóricas. Nessa terceira etapa da análise, eu passei 

à construção dos quadros analíticos e à relação dos trechos das entrevistas com a 

literatura sobre o campo. 

Pontuo que a análise temática realizada inspirou-se na perspectiva de Minayo (ibid) 

apresentada anteriormente, todavia meu olhar esteve sempre mediado pela epistemologia 

feminista pós-estrutural de pesquisa, o que vai demarcar que, apesar de seguir as três etapas 

propostas pela autora, fiz decisões de como realiza-las que considerei mais coerentes com os 

meus pressupostos epistemológicos. Dessa forma, a presente pesquisa objetiva analisar as 

experiências de maternidade dessas mulheres no contexto de uso de crack. Para tal, utiliza a 

concepção de gênero enquanto categoria analítica, sendo uma categoria central para refletir 

sobre a subjetivação dessas mulheres, uma vez que as constitui. Além disso, pensa como os 

direitos sexuais e os direitos reprodutivos atravessam a experiência destas. 

Partindo do pressuposto feminista de politização do privado, essa pesquisa deseja 

compreender como os sistemas macropolíticos de dominação se materializam nas 

experiências de maternidade das mulheres usuárias de crack, ou seja, problematizar a 

experiência pessoal, compreendendo que não há problema político que, de alguma forma, não 

recaia sobre a dimensão pessoal (BANDEIRA, 2008). A análise sobre as experiências destas 

mulheres as pensa enquanto atravessadas por marcadores de classe, gênero, raça, geração, 

territórios, entre outros, que serão pensados enquanto inter-relacionados, visando 

compreender a multiplicidade de suas vivências. Esse modo de compreender as experiências 

dessas mulheres considerando as categorias que, materialmente, as atravessam e constituem 

diz respeito a um olhar transversalmente interseccional e não binário, proposto por Piscitelli 

(2012). 

3.3 APRESENTAÇÃO E CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAMPO 

 

 Considero esse tópico do presente capítulo uma transição entre a metodologia e a 

análise propriamente dita. Falarei da minha experiência como pesquisadora na instituição, 

partindo das minhas anotações no diário de campo para levantar algumas discussões que, 
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embora não sejam o objeto da minha pesquisa, circundam a temática e dela fazem parte, 

sendo por isso relevantes. Como já iniciei a apresentação do serviço onde foi realizada a 

pesquisa, falarei nesse tópico de uma visão mais autoral do mesmo e, conforme dito 

anteriormente, não utilizarei o nome verdadeiro da instituição, por questões de sigilo ético e 

de cuidado. 

A casa atual do Luz Acolhimento e Apoio é uma casa grande, de dois andares, tendo 

sala de televisão, cozinha, banheiros, sala de atendimento em grupo e individual, sala da 

equipe, quartos para diaristas, quartos para usuários/as em pernoite, sendo divididos entre 

quartos femininos e masculinos, varanda nos dois andares, sendo que no andar inferior a 

varanda conta com grandes mesas de madeira usadas como refeitório e também nas oficinas, 

sala da secretaria, lavanderia, jardim ao redor da casa.  

 Fui muito bem recebida no Programa Luz tanto pelos/as funcionários/as quanto 

pelos/as usuários/as da casa. Lá sempre tive a liberdade de circular livremente e participar das 

atividades propostas aos dois grupos. Na casa, participei de reuniões de equipe, conversas 

informais com membros da equipe, usuários e usuárias, atividades de oficina de arte com 

os/as usuários/as, atividades espontâneas entre eles e elas de produção de artesanato, reuniões 

de supervisão clínica e reuniões da equipe com consultora externa
29

. Além disso, com o Luz 

nas Ruas acompanhei a equipe em intervenções no território: ruas, residências, bares, em 

pontos e casas de prostituição entre outros. 

Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no cotidiano da casa eram as 

características prevalentes dos/das usuários/as: em sua maioria jovens, homens, negros. Essa 

característica do grupo que estava na casa nos meus primeiros dias se manteve ao longo de 

toda a pesquisa com a saída e a entrada de novas pessoas para cuidado. Durante minha 

interação com os e as jovens em seu tempo livre, participei da produção de artesanato que 

eles/as, por iniciativa própria, realizavam e me ensinaram. Perguntei como eles/as aprenderam 

a produzir as tais patas de papel a partir da técnica de origami que estávamos construindo e 

me disseram que aprenderam na prisão. Nessa e em outras conversas em que os/as jovens 

                                                           

29
 As reuniões da equipe com consultora externa era quando casos ou até aspectos do cotidiano da instituição 

eram discutidos pela equipe junto com algum/a profissional que tivesse experiência na assistência à usuários/as 

de drogas ilícitas com a perspectiva da redução de danos. 
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demonstraram ter conhecimento dos tipos diversos de polícia e falavam sobre suas 

experiências no sistema carcerário percebi que a passagem pelo sistema prisional era comum 

entre eles e elas. Numa dessas conversas um jovem me disse: “Eu já fui nesses lugares todos 

(presídios). Eu só não fui para o céu” (sic). 

Esse é mais um dos aspectos que apresentam os e as usuárias do Programa Luz para 

mim: São, em sua maioria, jovens, homens, negros e negras, muitos com experiências no 

sistema carcerário. Além disso, devido ao próprio foco de atuação do programa – estou 

falando com pessoas definidas enquanto em situação de risco – muitos com ameaças de vida 

em seu território de origem, na relação com o tráfico e também com vínculos familiares 

fragilizados. Isso apresenta para mim um aspecto importante: estou lidando com sujeitos em 

situação de exclusão social. Segundo Ileno Costa: “a exclusão social implica, pois, numa 

dinâmica de privação por falta de acesso aos sistemas sociais básicos, como família, moradia, 

trabalho formal ou informal, saúde, entre outros” (COSTA, 2014, P.62). 

 A exclusão social é demarcada também por aspectos de classe: Conheci na casa um 

jovem, negro, homossexual, técnico de enfermagem que se aproximou de mim e me contou 

sua história. Ele trabalhava em grandes hospitais de Recife como técnico, todavia, me relatava 

sua dificuldade na relação com a droga, pois ao receber os salários dava algum dinheiro a sua 

irmã com quem morava e sumia por dias usando crack intensivamente, faltando o emprego. 

No contato com esse jovem percebi que havia uma dificuldade de adesão ao tratamento por 

parte dele que parecia ter relação com seu acesso à renda. Uma profissional da casa me disse 

que ela também observava que o/a usuário/a que tinha melhores condições socioeconômicas 

tinha dificuldade de se identificar com os/as demais usuários/as da casa e isso acabava por ser 

um fator que dificulta a adesão ao tratamento. Dessa forma, penso que a experiência de 

acompanhamento do Programa Luz é prioritariamente vivenciada por sujeitos pobres. 

Pensando nos marcadores antes apresentados: homens, pobres, negros, em condições 

sóciodemográficas desfavoráveis, muitos com passagem nos sistema carcerário, fiquei 

pensando que, muito mais do que trabalhando questões relativas ao abuso de substâncias 

psicoativas, estamos tratando, muitas vezes, de experiências relacionadas à situações de 

extrema pobreza. 
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 Nesse sentido, sinto necessidade de estudar as experiências das mulheres participantes 

desta pesquisa a partir de um olhar que não focalize apenas o uso de substância psicoativa que 

as mesmas fazem, mas sim compreender esse uso dentro de um contexto de vida, de acesso ou 

não a direitos, de como as relações familiares e interpessoais regulam ou não esse uso. Para 

tal, usarei um olhar interseccional, pensando a importância de ver como se concretizam, na 

vida dessas mulheres, os macrossistemas relacionados à juventude, raça, classe social e 

gênero. 

3.4 PARTICIPANTES 

 

 Na realização da presente pesquisa, entrevistei quatro jovens mulheres que estavam 

em acompanhamento no Programa Luz por problemas relacionados ao uso de crack e que 

haviam sido mães nos últimos dois anos no contexto de uso da substância psicoativa. As 

quatro jovens entrevistadas e todas as outras pessoas citadas receberam nomes fictícios por 

um cuidado de proteção e sigilo. Entre as interlocutoras, duas foram entrevistadas no território 

enquanto estavam sendo acompanhadas pelo Luz nas Ruas e duas foram entrevistadas na casa 

do Luz Acolhimento e Apoio onde estavam sendo acompanhadas em regime de pernoite.  

Com o intuito de fazer conhecer a/o leitor/a quem são as jovens que foram 

entrevistadas nessa pesquisa, cujas experiências de maternidade iremos analisar, optei por 

apresenta-las através de duas estratégias: 1) Com o interesse de deixar ver o que as jovens tem 

em comum e de diferente, construí uma tabela de dados sociodemográficos que as apresentará 

em dados mais gerais; 2) Com o interesse de mostrar as especificidades das experiências de 

cada uma delas construí, a partir das entrevistas realizadas, uma minibiografia da vida de cada 

uma, trazendo um enfoque nos temas relativos aos objetivos dessa pesquisa. 

3.4.1  Tabela 1 - Dados sociodemográficos das mulheres entrevistadas 

 Wilma Brenda Thaís Larissa 

Idade: 21 anos 21 anos 19 anos  22 anos 

Raça: Negra Branca  Parda¹  Parda¹ 
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Grau de 

escolaridade: 

5ª série do ensino 

fundamental². 

7ª série do ensino 

fundamental. 

1ª série do 

ensino 

fundamental. 

Não sabe ler, 

escrever ou 

assinar o 

próprio nome. 

6ª série do 

ensino 

fundamental¹. 

Declara renda:  2 salários 

(provenientes da 

mãe e padrasto)¹. 

¼ de salário 

proveniente do 

companheiro. 

 Sem renda  Sem renda¹. 
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Onde mora: Residência familiar 

com mãe e 

padrasto em Ponte 

dos Carvalhos. 

 Em casa cedida 

pelo pai com 

companheiro, filha 

e filho, no Cabo, 

bairro de Garapú. 

 Mora com 

companheiro, 

filho e filha em 

uma casa de um 

cômodo 

construída em 

terreno 

invadido às 

margens do 

trem do Cabo – 

Bairro de 

Garapú. O 

ambiente é 

referido como 

ponto de tráfico 

de drogas 

 Situação de 

Rua. 

Nº de filhos(as): 1  2  2 e está grávida 3 

 Identificação: 

Menino de 

aproximadamente 4 

meses. 

Identificação: 

Menina, 4 anos e 

menino, 1 mês. 

Identificação: 

Menino, 3 anos; 

Menina, 2 anos 

e está grávida 

de 7 meses. 

Identificação: 

Menino, 7 anos, 

Menino, 2 anos; 

Menina, 1 mês. 

Naturalidade: Cabo de Santo Cabo de Santo Xexéu – PE. Goiana-PE. 
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Agostinho-PE. Agostinho-PE. 

Histórico de 

vínculo 

trabalhista/ 

atividade de 

fonte de renda: 

Já trabalhou como 

Doméstica¹. 

 

Trabalhou quatro 

dias no escritório 

de advocacia da tia 

como secretária. 

Tinha 

aproximadamente 

16 anos. 

Não refere 

emprego 

formal, mas 

refere atividade 

anterior de 

esmola e 

prostituição. 

Não refere 

vínculo 

trabalhista, mas 

refere atividade 

anterior de 

tráfico e 

esmolas. 

Refere Filiação 

religiosa? 

Visita igreja 

Assembléia de 

Deus. 

Não refere. Não refere. Igreja 

Assembléia de 

Deus. 

1ª droga/ idade: Maconha e crack 

aos 14 anos. 

Maconha e bebida 

alcóolica, aos 14 

anos. 

Maconha aos 10 

anos. 

Crack aos 14 

anos. 

Idade do início 

do uso de crack: 

14 anos. 16 anos. 16 anos.  14 anos. 
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Como 

começou? 

Amigos 

ofereceram. 

 Após se mudar 

para a favela com 

companheiro uma 

conhecida ofereceu 

e ela começou a 

usar.  

Iniciativa 

própria junto 

com amigas. 

Enquanto 

ajudava a tia no 

trabalho, viu o 

dono do cabaré 

onde a tia 

trabalhava 

fazendo faxina 

fumando e ficou 

curiosa. Ele 

ofereceu e ela 

provou. 

Outras drogas 

que usou/usa: 

Álcool, maconha e 

nicotina². 

Álcool. Cola, cocaína.  

Maconha, 

álcool e 

nicotina¹. 

Maconha, 

nicotina, 

cocaína e 

Artane. 

Companheiros 

na relação com 

o crack: 

Refere que 

companheiros não 

usavam crack, mas 

atualmente 

relaciona-se com 

um usuário do 

Programa Luz. 

Marido é usuário 

de crack, sendo 

usuário do 

Programa Luz. 

Marido é 

usuário de 

crack, sendo 

usuário 

Programa Luz. 

 Larissa iniciou 

relacionamento 

com usuário da 

casa durante 

realização da 

pesquisa. 
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Como chegou 

ao Programa 

Luz? 

Através de 

articulação da 

maternidade de 

Ponte dos 

Carvalhos com o 

Programa. 

Ex mulher de seu 

companheiro 

indicou o programa 

a eles. 

A convite do 

marido que já 

tinha ido outras 

vezes. 

Através de 

indicação do 

CREAS
30

 de 

Goiana, pois 

estava 

ameaçada de 

morte por 

dívida com o 

tráfico. 

Contexto de uso 

de drogas 

ilícitas na 

família? 

Não. Sim, pai é usuário 

de maconha. 

Não. Não. 

 

Acerca dos dados apresentados na tabela, é interessante pontuar as aproximações entre 

as experiências de cada uma. As mulheres entrevistadas são jovens de idade entre 19-22 anos. 

No quesito raça, uma coisa me chamou a atenção. Ao entrevistá-las esqueci de perguntar de 

que raça elas se consideravam. Fiz então uma classificação a partir de como eu as 

categorizaria e considerei que três das jovens eram negras e uma branca. Todavia, optei por 

usar a informação do prontuário, da entrevista de admissão no serviço. A partir dos dados 

obtidos nesses documentos, das quatro jovens uma é classificada como branca, uma como 

negra e duas como pardas. Fiquei me questionando então sobre o que é ser parda e considero 

que essa é uma questão que pode nos levar a pensar sobre um certo “embranquecimento” da 

população, através de uma ação de “apagar” o marcador raça no que se refere a identidades 

negras. 

                                                           

30
 Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 
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Observa-se que as jovens se engajaram em um projeto educacional, todavia, todas o 

interromperam no Ensino Fundamental. Acerca da diferenciação entre alfabetização e 

letramento, observamos que uma das jovens, Thaís, estudou até o 2º ano do ensino 

fundamental – antiga 1ª série – mas não sabe escrever o nome. 

 Entre as jovens, três moram em residência familiar e uma estava em situação de rua 

no momento da entrevista, todavia das três em residência familiar, uma estava morando na 

casa da mãe, outra em casa cedida pelo pai e uma em casa construída em terreno invadido. 

Essas informações são marcadores sociais relativos à classe e observamos a baixa renda 

familiar das jovens, sendo que duas declararam não ter renda na família. As jovens tornaram-

se mães pela primeira vez em média aos 17 anos de idade. Todas declaram não exercer 

atividade laborativa de fonte de renda atualmente, embora tenham realizado em algum 

momento da vida, tendo sido essas atividades no setor informal, tais como: doméstica, 

secretária, esmola, tráfico e prostituição. 

Acerca do uso de substâncias psicoativas, em média as jovens iniciaram o uso aos 15 

anos sendo, no primeiro uso, as drogas mais referidas maconha e crack. Além do crack, as 

jovens relataram a existência de uso de outras substâncias na vida: houveram três referências 

ao uso de álcool; maconha; e nicotina, duas ao consumo de cocaína e uma a utilização de 

artane. Atualmente todas as jovens tem relacionamentos afetivo sexuais com homens também 

usuários de crack e acompanhados no Programa Luz. Elas chegaram ao Luz por articulações 

da rede familiar e/ou da saúde e assistência. Das quatro jovens entrevistadas só uma referiu 

contexto de uso de drogas ilícitas na família. 

A partir da compreensão já apresentada acerca da multideterminação do fenômeno do 

uso de crack, considerando as dimensões: contexto – droga – sujeito, pontuo que as 

experiências de maternidade dessas mulheres também são influenciadas por suas histórias de 

vida, seu contexto, sua rede social e, claro, por suas subjetividades. A etapa a seguir do texto 

segue pela possibilidade de entender a história das quatro jovens entrevistadas que, em sua 

singularidade, me dizem muito sobre o que é ser mulher, jovem, usuária de crack e mãe. As 

minibiografias de vida foram por mim construídas a partir do relato que as mulheres fizeram 

de sua história nas entrevistas realizadas e durante outros momentos de contato. Reitero que 

os nomes usados são fictícios. 
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3.4.2 Minibiografias  

3.4.2.1 Minibiografia – Wilma 

 

Wilma, 21 anos, negra, natural e moradora do Cabo de Santo Agostinho, atualmente 

reside em Ponte dos Carvalhos com a mãe e o padrasto. Estudou até a 5ª série e refere como 

renda familiar 2 salários mínimos, providos por sua genitora e o companheiro dela, sendo que 

Wilma já trabalhou como doméstica. Os encontros com Wilma se deram no Luz Acolhimento 

e Apoio, onde ela estava em tratamento. Ela tem um filho de 4 meses. 

Aos 14 anos, ela iniciou o uso de substâncias psicoativas ilícitas, utilizando maconha e 

crack que foram oferecidos por amigos. Ela refere que usava esporadicamente, menos de uma 

vez por semana. Além do crack, ela já usou na vida as substâncias: álcool, maconha e 

nicotina.  

O maior sonho de Wilma era tornar-se mãe, e ela pedia a Deus que realizasse seu 

desejo. No sonho, ela imaginava que ao tornar-se mãe teria alguém que a “assumisse” (sic), 

uma casa e seria feliz. Ela engravidou pela primeira vez de um companheiro que já faleceu, 

mas perdeu seu bebê por aborto espontâneo. 

Além disso, referiu dois relacionamentos importantes que teve, o primeiro com o pai 

de seu filho João, que conhecia há muitos anos, a quem diz amar e com quem teve um 

relacionamento e morou junto. A jovem conta que de início usavam camisinha durante as 

relações sexuais, mas depois “resolveram fazer planos” (sic). Depois se relacionou com Raul 

com quem morou junto e também diz amar. Os companheiros de Wilma são referidos por ela 

como pessoas que não fazem uso de crack. Durante a gravidez de seu filho, Wilma morava 

com João e sua família e depois, após uma briga com a cunhada, foi expulsa da casa pela 

sogra, indo morar com a mãe.  

A entrevistada falou sobre “doença dos nervos” pré-existente, mas não especificou 

qual seria nem havia nenhum tipo de registro sobre isso no prontuário.  Wilma refere vínculo 

ocasional com a religião protestante, dizendo que visitava a Igreja Assembléia de Deus. Ao 

saber que estava grávida (2ª gravidez) ficou muito contente e foi à igreja agradecer. Se sente 

devedora de cumprir a promessa que fez de se entregar a Deus por ter conseguido ser mãe. 
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Wilma trás muito conteúdo romântico-sexual para a entrevista, falando de suas relações 

afetivas na vida e também dentro da casa com outros dois usuários. 

Durante a gravidez, Wilma inicialmente refere uso mais intenso “me internava no 

banheiro, seis pedras” e depois um uso menos intenso “cinco, quatro, três, dois, um, uma vez 

perdida” “usava no final de semana”, havendo, durante a entrevista essas duas informações 

acerca do uso. A entrevistada refere que, na gestação, fez uso só de crack, saindo de casa para 

consumir a pedra em ambientes públicos, tais como o banheiro de uma praça, com amigas 

também usuárias. Wilma considera desrespeito fumar na casa da mãe e refere que, mesmo 

quando estava com João, fumava escondido.  

Relatou que iniciou o pré-natal em sua primeira gravidez, mas, na segunda gravidez da 

qual teve seu único filho, refere que não fez pré-natal, mas que buscou o posto por iniciativa 

própria para fazer um ultrassom, pois gostaria de saber o sexo do bebê. Seu filho nasceu 

prematuro, quando a genitora estava com 7 meses de gestação. A criança nasceu com 

problemas na visão e coração, que, segundo mãe, foram referidos pela equipe de saúde como 

sendo causados pelo uso materno de crack. Mãe teve alta do hospital e a criança seguiu 

internada. Wilma visitou filho na maternidade algumas vezes, mas não ia sempre por conta do 

dinheiro da passagem. Ao chegar na casa do Luz Acolhimento e Apoio, Wilma soube que seu 

filho tinha recebido alta do hospital e estava em um abrigo próximo ao Programa Luz. Ela 

ficou feliz por poder visitar o filho.  

Sobre dificuldades no ser mãe, a entrevistada refere a dor do parto e a tristeza que o 

padrasto da criança (Raul) não estava lá na hora do parto, nem foi visitar. W. diz que o pai da 

criança João é um bom pai e que foi visitar o bebê algumas vezes. No dia da entrevista, João e 

sua tia tinham ido ao serviço para, segundo equipe, solicitar teste de paternidade. Wilma nos 

informou que ele tinha vindo visitá-la e que isso poderia causar ciúmes em um usuário da casa 

por quem ela disse estar apaixonada. No decorrer da entrevista, Wilma afirma que tem 

dúvidas se o bebê é filho de João mesmo ou de Raul. 

Acerca do que mudou em sua vida com o nascimento do bebê, ela diz que realizou o sonho, 

tem companhia, mas esperava encontrar uma pessoa para lhe fazer feliz e que não a 

decepcionasse e isso não aconteceu. Acerca da rede de apoio, a entrevistada refere que a mãe 

foi com ela para maternidade e que a cunhada, mulher de seu irmão, lhe ajuda com fraldas, 
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leite, entre outros. Wilma disse que nunca recebeu apoio de programas sociais, relatando rede 

de apoio unicamente familiar. 

Ela refere que o conselho tutelar está a frente do caso de seu filho e havia lhe 

informado que haveria audiência com o juiz para decidir a guarda da criança. Wilma falou 

sobre o desejo de ter a guarda de seu filho, mas que a madrinha dele, sua amiga, também 

queria a guarda do bebê. Nos encontros pós entrevista, Wilma  relatou que tinha um acordo 

com sua amiga e que, em ela tendo a guarda, Wilma cuidaria do filho em sua casa sob 

supervisão da amiga.  

Wilma contou que sofreu violência sexual no contexto do uso de crack (estupro) e que, 

embora soubesse que poderia denunciar, não o fez, optando por “entregar a Deus”. Ela refere 

que teve algumas brigas com suas amigas usuárias de crack, envolvendo violência física. 

Sobre a proposta para os serviços se aproximarem das mulheres grávidas usuárias de crack, 

ela indica que ofereçam internamento para as mulheres se tratarem e saírem do uso de crack. 

3.4.2.2 Minibiografia – Brenda 

 

Brenda, 21 anos, branca, estudou até a 7ª série, em união estável, tem dois filhos: uma 

menina de 4 anos e um menino de 1 mês. Natural e atual moradora do Cabo, reside no bairro 

de Garapú com seu companheiro e filhos em casa cedida pelo seu pai. A renda familiar é de ¼ 

de salário mínimo proveniente do marido que faz bicos. Brenda vem de família de contexto 

incestuoso, sendo sua mãe também sua irmã por parte de pai. Além dela, os pais tiveram um 

irmão. O pai de Brenda é usuário de maconha. Ela saiu da casa dos pais aos oito anos e foi 

morar com a avó em São Paulo onde ficou por seis anos, voltando aos 14. Lá não fazia uso de 

substâncias psicoativas (SPA) e frequentava a escola. 

Ao voltar para o Cabo e para a casa dos pais, usou SPA‟s pela primeira vez aos 14 anos, 

quando fez uso de maconha e de bebida alcóolica, depois. Ela parou os estudos na 7ª série, 

quando frequentava a Educação de Jovens Adultos (EJA), relatando que parou por preguiça. 

Sobre atividade de fonte de renda, ela chegou a trabalhar como secretária no escritório de 

advocacia da tia aos 16 anos, mas só ficou por uns quatro dias, pois refere que “nesse tempo 

não queria compromisso com nada”(sic).  
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Brenda só queria ter filho aos 30 anos, mas engravidou aos 16 anos de seu atual companheiro. 

Quando a filha tinha quase um ano de idade, ela e seu marido saíram da casa do pai de Brenda 

e foram morar na “favela” (sic). Lá conheceu uma mulher que usava crack e ofereceu a eles, 

sendo seu primeiro uso de crack aos 16 anos. Desde então, ela e seu marido Washington usam 

crack, sendo esse tempo de uso de uns 3, 4 anos. O casal iniciou o uso do crack de maneira 

controlada, Brenda refere que eles usavam e ainda sobrava dinheiro. Todavia, foram perdendo 

o controle do uso e passaram a vender as coisas dentro de casa.  

A ex-mulher de Washington, observando que eles estavam fazendo uso 

descontroladamente, procurou saber de lugares onde eles pudessem buscar ajuda e soube do 

Programa Luz e indicou a eles a unidade do Cabo. Brenda e Washington então passaram a 

frequentar o Luz Acolhimento e Apoio, começando a diminuir o uso. Em um momento de 

descontrole no uso, o casal vendeu o “barraco” (sic) onde moravam e foram morar na parte de 

cima da casa do pai de Brenda. Nesse período, venderam tudo que tinha na casa para comprar 

crack e passaram a vender as coisas da casa do pai de Brenda também. O casal então pegou 

pernoite na casa do Luz Acolhimento e Apoio. Sua filha ficou na casa da ex-mulher de 

Washington, que observando o uso intenso do casal, preocupou-se com os horários de 

alimentação da criança e propôs aos pais leva-la para sua casa, onde eles poderiam visita-la e 

onde ela ficaria até eles estarem em uso mais controlado. Brenda e seu companheiro iam 

visitar a filha semanalmente ou a cada 15 dias, quando eram liberados da casa para esse fim. 

A filha mais velha do casal chegou a morar por mais de dois anos com a ex esposa de 

Washington. 

 O casal passou para Luz Intensivo, onde ficaram duas semanas. Após um atrito de 

Washington com um funcionário, eles saíram da casa e voltaram a morar na parte de cima da 

casa do pai de Brenda. Eles continuaram usando crack, mas diminuíram o uso. 

Ao sair do Luz Intensivo, Brenda estava desconfiada que estava grávida. Estava 

fazendo uso normal do crack, que ela referia como uso de até 10 pedras de crack num dia, 

mas com espaçamento entre os episódios de uso de mais ou menos 2 semanas. Todavia, 

Brenda refere que chegaram a passar até dois meses sem usar. Ao confirmar a suspeita, 

Brenda diminuiu significativamente o uso. Ela diz que viu uma reportagem na televisão que 

falava sobre os efeitos do uso de crack da mãe para o feto e que sempre que usava se 
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assustava, pois seu bebê mexia menos na barriga, só depois regularizando os movimentos. 

Para diminuir o uso, o casal passava o dia na casa da ex esposa de Washington, conversando 

com a filha mais velha dele de 24 anos. Brenda refere que lá tinha mais gente, mais coisas 

para conversar e que eles pensavam menos em usar crack assim. Ainda assim, faziam uso 

ocasionalmente. 

Na segunda gravidez Brenda diz que havia mais expectativa e ansiedade do casal em 

relação ao nascimento do filho do que na primeira gestação. Acerca de seus pensamentos 

sobre ser mãe, ela diz que é difícil, mas que agora que os filhos moram com ela, ela tem mais 

coisas para fazer cuidando deles e acaba pensando menos em usar crack. Além disso, refere 

que agora não está mais só e que ela e o companheiro tem a preocupação de fazer com que os 

filhos não sigam o caminho deles no que se refere ao uso de drogas. 

Mesmo quando usavam drogas em casa, o casal usava quando a filha estava dormindo, 

ou, se ela acordava eles deixavam ela na televisão e usavam longe. Brenda refere que a filha 

nunca os viu usando. Eles sempre tiveram o medo de que ela se espelhasse neles e usasse 

drogas. 

Ao pensar em rede de apoio, Brenda falou sobre a ex esposa de Washington e a filha mais 

velha do esposo, seu pai e sua mãe, o Programa Luz e também o governo, de quem ela recebe 

bolsa família, cesta básica e enxoval do seu filho. Acerca da vinculação aos programas 

sociais, a própria Brenda viu na televisão falando sobre o bolsa família, preparou os 

documentos e deu entrada. 

Além disso, Brenda refere que fez pré-natal nas duas gravidezes, sendo que na 

primeira fez menos consultas, por preguiça. Na segunda, fez as consultas regularmente, 

apenas não fazendo a última, pois seu bebê nasceu seis dias antes. Durante o segundo pré-

natal, refere que a enfermeira sabia de seu uso de crack, pois ela já a tinha visto na casa do 

Programa Luz, mas que nas consultas ela perguntava se ela estava fazendo uso da droga e, a 

mesma negava, por vergonha de dizer que fez uso algumas vezes durante a gestação. 

Em cada uma das duas gestações, Brenda fez uma ultrassom particular. Além disso, os 

dois partos foram cesários, sendo o primeiro particular pago por sua mãe e o segundo feito 

num hospital em Palmares por influência política de um vereador do Cabo. Brenda refere que 
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durante a gravidez de sua primeira filha ainda não usava crack, mas fumava cigarro regular e 

maconha, raramente. Na maternidade onde teve o filho ela refere que não disse a ninguém 

sobre seu uso. Depois do nascimento do filho só usou uma vez, mas quer parar de usar e fala 

sobre as informações que tem acerca da substância psicoativa que passa para o bebê pelo leite. 

Ela faz puericultura da criança no posto de saúde. 

No que se refere a violências sofridas no contexto do uso de crack, Brenda refere que 

sofreu violência sexual quando foi comprar crack e encontrou um homem que disse saber 

quem vendia e, levando-a a um ambiente, estuprou-a. Nesse episódio, por indicação do pai, 

foi até a delegacia, prestou boletim de ocorrência e tomou as medicações prescritas em caso 

de estupro. Além disso, ela refere que foi ameaçada por um traficante por ter insistido para 

que ele a vendesse pedra fiado. Esse foi até sua casa com homens procurá-la, porém 

Washington ameaçou o traficante e minimizou as coisas. O esposo refere que ela está viva 

primeiro graças a Deus e depois graças a ele. 

O pai de Brenda tentou tomar a guarda da filha. Washington diz que o sogro o 

discrimina porque ele usa crack, mas usa maconha. Sobre sugestão para alcançar as mulheres 

usuárias de crack, Brenda indica maior divulgação da informação da importância do pré-natal 

e dos efeitos do uso do crack para o feto. 

3.4.2.3 Minibiografia – Thaís 

 

Thaís, 19 anos, negra, natural de Xexéu e atual moradora do Cabo de Santo Agostinho.  

Mora em terreno invadido na margem dos trilhos do trem do Cabo em uma casa de um 

cômodo com o marido e seus dois filhos: um menino de três anos e uma menina de dois anos 

e está grávida de 7 meses. Estudou até a 1ª série, quando desistiu aos 10 anos. Nesse mesmo 

ano usou sua primeira droga ilícita, que foi maconha, pois tinha uma amiga que usava e teve 

curiosidade para experimentar. Thaís refere que fazia uso intensivo da droga. Depois de usar 

maconha cheirou cola e, aos 16 anos, usou crack pela primeira vez. Além dessas substâncias, 

também fez uso de cocaína. A entrevistada conta que pedia esmolas em Boa Viagem e vendia 

para comprar crack e também fazia programa e usava o dinheiro para conseguir a droga. 

Thaís refere que não pensava em ser mãe e ficou grávida de maneira não planejada. 

Considera que ser mãe significa uma grande responsabilidade de cuidado. A entrevistada 
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disse que suas gestações (que foram quatro, incluindo uma gestação tubária) foram normais e 

que não liga para a gestação, apenas se preocupa em cuidar quando a criança nasce. Ela conta 

que fazia uso intenso de crack durante as gestações, usava 5, 7, 10 pedras por dia, pontuando 

que seu uso foi mais intenso na segunda gestação. Thaís diz que não liga para o pré-natal, nem 

sabe direito o que é e que não fez em nenhuma das gestações.  

Durante a primeira gravidez de Thaís ela morava em um bairro e recebia a visita do 

agente de saúde em sua casa, todavia refere que ele só passava para dar informações sobre 

dengue, não fazendo o seu acompanhamento como gestante, embora a mesma já fizesse uso 

de crack. Esse foi o único momento da vida de Thaís que ela teve alguma cobertura na saúde 

básica, visto que hoje sua casa não é coberta por nenhum PSF. Na primeira gestação ela 

ficava em casa, só saindo para pedir esmola. Usava crack no quintal, pois sua mãe não a 

deixava fumar dentro de casa. O primeiro filho de Thaís é de um pai diferente dos demais. 

Nessa gestação ela teve problema de hipertensão gestacional, e foi levada pela mãe ao 

hospital onde ficou internada por 17 dias antes de ter seu filho, aos 8 meses de gestação. Ao 

ser internada, fez sua única ultrassom da gravidez. Lá, ninguém sabia que ela fazia uso de 

crack, embora, em outro momento, ela diga que o que foi informada que o que causou a 

hipertensão foi o uso da droga. Thaís teve seu filho de parto cesário nesse hospital. 

Na segunda gestação, refere que estava em uso abusivo, passando dias sumida de casa 

em uso contínuo. Ela relata que fazia uso de crack e cachaça e achava que sua filha iria nascer 

com alguma doença devido ao uso. Essa informação acerca da influência negativa do uso de 

crack para o feto foi dada à Thaís pelos traficantes, muitos deles se recusavam a vender a ela a 

droga devido a seu estado de gestante em uso abusivo. Ela diz que chegava a dormir na 

calçada cansada. A entrevistada refere que entrou em trabalho de parto na rua e foi levada por 

um amigo à UPA e de lá encaminhada ao Hospital das Clínicas. Thaís estava com nove meses 

de gestação.  

Ao dar entrada no hospital ela informou à médica que tinha acabado de fumar uma 

pedra de crack. Teve sua filha de parto normal ainda nos corredores do hospital e foi 

informada pela médica que não poderia amamentar a filha, mas poderia acompanha-la. A mãe 

perguntou a médica se ela tinha alguma doença que não poderia amamentar seu bebê, mas a 

médica referiu que não, mas que a química do crack passava ao bebê pelo leite, e, por isso, ela 
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teve que tirar leite e jogar fora durante uma semana. A entrevistada contou que ao ter alta foi 

anunciado na rádio que ela estava no hospital e o conselho tutelar foi busca-la, pois ela tinha 

17 anos (menor de idade) e não tinha nenhum documento e nem tinha telefone de nenhum 

familiar. Thaís disse que o conselho já a conhecia, pois durante seu período escolar tinha 

furado o olho de um colega de classe e a mãe de Thaís tinha chamado o conselho tutelar para 

acompanha-la. 

 Depois de ter sua filha, ela refere que ficou sem usar crack por seis ou sete meses 

durante o período em que estava amamentando-a. Ela conta que, entre um parto e outro, 

observou grande diferença na relação com a equipe, pois, no segundo parto, quando a equipe 

sabia que ela era usuária de crack, tudo que era falado tinha relação com esse uso. 

Thais foi ao Programa Luz depois que seu esposo que já tinha passado pela casa outras 

vezes a chamou para ir. Ela disse que eles estavam usando descontroladamente e que o 

marido foi, mas ela se recusou. No outro dia foi, pra não ficar sozinha, mas não queria ir. 

Ficaram 15 dias na casa e voltaram e, desde então, tem sido acompanhados pelo Luz nas 

Ruas. Sobre outras ajudas, ela refere a vinda do conselho tutelar por denúncias de negligência, 

de exposição das crianças ao uso de crack em casa. Depois diz que a denúncia veio da equipe 

do Luz nas Ruas. O conselho mandou as crianças saírem da casa materna: Um deveria ficar na 

residência da avó materna e outro na da avó paterna. Todavia, as duas moram em casas 

vizinhas a de Thaís. 

 Há uma disputa legal de guarda acontecendo, Thaís quer ficar com os filhos e acredita 

que tem condições de cria-los, pois passou seis meses sem fumar quando teve sua filha e pode 

parar de fumar se quiser. Agora, na quarta gestação (tendo sido a terceira uma gravidez 

tubária), ela refere que já tomou duas injeções e fez uma ultrassom porque o conselho estava 

muito no seu pé e ela não quer perder os filhos. 

Sobre as mudanças na vida advindas da maternidade, ela refere que agora sai menos, 

tem que cuidar deles, da casa e do marido. Mas, às vezes, “desanda” e sai só voltando no 

outro dia. Ela conta que as mudanças ainda não foram tão fortes, que ela está aprendendo a 

cuidar ainda, pois, mesmo depois de ser mãe, nem todo dia ela se importa com isso (cuidado 

dos filhos). Como dificuldade advinda da maternidade, ela diz que é aprender a tomar conta, 

que ela toma conta, mas não faz isso direito. Como rede de apoio, refere a sogra e, 
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especialmente a mãe, que a ajuda a cuidar das crianças e com alimentos. Ela não recebe 

nenhum benefício, pois não tem identidade. Seu registro de nascimento estava rasgado e o 

Luz está providenciando uma segunda via para que ela possa tirar identidade e tentar inserção 

nos programas sociais. 

  Ela diz que os filhos são uma consequência positiva da maternidade e os considera 

como um fator de proteção, pois as demais amigas que compartilhavam da vida que ela levava 

estão mortas. A entrevistada refere que a maioria das mortes foram causadas por dívida com o 

tráfico. Thaís refere que depois dos filhos diminuiu o uso, que agora tem a casa dela e fuma 

em casa, mas não gosta que os filhos estejam junto, manda eles pra casa da mãe ou da sogra. 

Ela não quer que os filhos a vejam fumando pra não serem influenciados a usar crack 

também. 

A entrevistada conta que sofreu violência física e ameaça de morte por um traficante 

por conta de dívida. Ele bateu nela e ela informou que a mãe tinha o dinheiro para pagar a 

dívida. Ele foi até a casa dela, bateu nela na frente de sua mãe. A mãe pagou a dívida e por 

isso ela não morreu. Além disso, refere que é desrespeitada e “mal falada” na comunidade. 

Nesses casos onde sofreu violência ela não denunciou, pois tem medo de morrer. Ela diz que 

as mulheres usuárias de crack que ela conhece quando sofrem violência não denunciam por 

medo de morrer na mão dos traficantes. A entrevistada diz que conhece a lei Maria da Penha, 

mas que não confia, pois o homem depois paga e fica livre, referindo como fonte de 

informação um programa televisivo que acompanha a atuação policial local. Ela diz que ela e 

o marido às vezes brigam e se violentam fisicamente, mas que não o denuncia, não por medo, 

mas por ele não ser uma má pessoa. Quando pergunto especificamente, Thaís conta que 

sofreu violências e ameaças por parte da polícia. 

Perguntada acerca de suas sugestões para que os serviços de saúde alcancem as 

mulheres gestantes e mães usuárias de crack, Thaís diz que não sabe, depois sugere mais 

visitas domiciliares pra falar sobre a importância do pré-natal. 

3.4.2.4 Minibiografia – Larissa 

 

Larissa, 22 anos, negra, Natural de Goiana, atualmente morando no Cabo, atualmente 

em situação de rua. Solteira, mãe de três filhos: Um menino de 7 anos, outro de 2 anos e uma 
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menina de 1 mês. Foi criada em Goiana vivendo com a mãe, o pai e os irmãos e ninguém em 

sua família fazia uso de crack. 

Em Goiana, aos 14 anos Larissa experimentou a primeira droga ilícita que foi o crack. 

Enquanto adolescente ela ajudava sua tia que trabalhava no cabaré fazendo faxina e 

cozinhando e ela viu o dono do cabaré fumando e teve curiosidade e ele lhe ofereceu o crack. 

Depois de usar crack, usou maconha e cigarro regular. Larissa nega vivência de prostituição. 

Ela conheceu um rapaz com quem teve um relacionamento e de quem engravidou pela 

primeira vez aos 15 anos. Larissa refere que usou crack durante toda a primeira gestação, 

todavia usava menos enquanto esteve grávida. Seu companheiro não usava crack e odiava a 

droga, o que a fazia usar menos. Ela conta que seu relacionamento terminou por conta de seu 

uso de crack. 

 A partir disso, seu uso aumentou, ela iniciou movimento de tráfico e depois contraiu 

uma dívida com o traficante que a ameaçou de morte. Sua mãe então procurou o CREAS da 

cidade que indicou para ela o Programa Luz de Recife, para onde ela veio, fugindo da ameaça. 

Seu filho ficou na casa da bisavó da criança, porém a mesma queria entregá-lo ao conselho 

tutelar. A irmã de Larissa então decidiu criar o sobrinho, prometendo nunca negar a verdade 

sobre quem era sua mãe e dizendo que quando Larissa organizasse sua vida poderia ter o filho 

de volta. Em Goiana, nesse tempo do envolvimento com o tráfico, Larissa havia sido expulsa 

de casa pelo seu pai e, envolvida com o uso de crack, não podia nem queria mais voltar. 

Viveu em situação de rua. 

  Na vida, Larissa conta que usou maconha, crack, cocaína e Artane. Sobre o contexto 

do uso do interior, fala de tráfico intenso de crack e relata que lá a pedra é mais barata, 

portanto o acesso é mais fácil e que não pode mais voltar para Goiana, pois o traficante não 

aceita mais o pagamento da dívida, mas deseja mata-la. 

Morando em Recife, no Programa Luz, Larissa reencontrou seu primeiro 

companheiro, voltou a relacionar-se com ele e engravidou pela segunda vez. Ela refere que 

fazia uso constante de crack, mesmo estando na casa do Programa Luz. Seu companheiro 

usava maconha, mas estava envolvido com o tráfico e foi preso. Larissa, que estava de 

pernoite na casa do Luz Acolhimento e Apoio, sai da casa e fica em situação de rua. Após 

passar um tempo morando na rua com seu bebê, Larissa decide procurar a avó paterna de seu 
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filho e fica morando em sua casa por um tempo. Todavia, teve recaída no uso e sumiu. Com 

isso, ela perdeu legalmente a guarda de seu segundo filho para a avó paterna. Ela não tem 

mais contato com o segundo filho desde então. 

Larissa voltou ao Programa Luz, estando dessa vez no Luz Jaboatão. Lá ela conheceu 

um rapaz com quem teve relacionamento e ficou grávida. Ela brigou com a sua técnica de 

referência (TR) e foi suspensa do programa. Seu companheiro saiu com ela e foram morar na 

rua. Todavia, dois dias depois de sair da casa foram presos por roubo à mão armada e foram 

para a cadeia. Dessa forma, Larissa viveu o resto de sua gravidez na cadeia. Sobre esse 

período, ela diz que, mesmo dentro do presídio tinha fácil acesso ao crack, porém diminuiu o 

uso, pois tinha medo de a filha nascer com alguma doença. Larissa sempre sonhou em ter uma 

menina. Ao sair para ter sua filha no hospital, recebeu sua domiciliar e, saindo do hospital 

voltou para a casa da mãe em Goiana, ficando lá com sua bebê por três semanas, porém, 

começou a ser seguida pelos traficantes e fugiu da cidade, deixando sua bebê e suas coisas à 

cuidado de sua mãe. Nesse contexto, ela chega à casa do Programa Luz Acolhimento e Apoio 

Cabo com o desejo de se cuidar para poder criar a filha. 

Sobre expectativas acerca da gravidez, diz que queria ser mãe, mas não naquele 

momento aos 15 anos. Refere significado de maternidade relacionado a cuidado e proteção. 

Sobre dificuldades na vivência de maternidade, Larissa pontua sua tristeza por não ter cuidado 

de seus dois filhos e o desejo de cuidar da filha mais nova. Diz que ser mãe tornou ela uma 

pessoa melhor, menos agressiva e o que ficou de ruim foi a saudade dos filhos. Ela refere 

compreender a ideia do projeto individual de acompanhamento (PIA) e diz que pretende 

continuar seu tratamento no Programa Luz, tirar documentação, arrumar emprego e ir morar 

com a filha. No discurso da entrevistada, o vínculo afetivo com a filha aparece como o que lhe 

dá forças para seguir o tratamento e fortalece seu desejo de mudança. Observa-se vínculo 

afetivo forte com sua filha e bom vínculo entre ela e sua TR.  

Mãe refere que nas três gestações fez acompanhamento de pré-natal, buscando o PSF 

com seus documentos e que era atendida, mesmo estando morando na rua durante suas 3 

gravidezes. Ela diz que contava no PSF que usava crack, que eles tratavam ela normal e que 

falavam da importância de parar o uso e ela dizia não ter forças para fazê-lo. Relata 

experiência marcante com pessoa da equipe de saúde que disse que o crack estava sendo 
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maior do que o amor que ela tinha pela filha, como uma intervenção que a motivou a buscar 

tratamento. Todavia, conta experiência negativa com a agente de saúde que não queria a 

atender. Larissa já tinha feito acompanhamento no PSF antes de estar grávida e sabia que o 

pré-natal era importante, por isso, buscou por si só. 

Sobre seus cuidados enquanto mãe e usuária, Larissa diz que ela tem condições de 

cuidar de seus filhos, que mesmo usando a droga nunca deixou faltar higiene, comida e afeto 

aos filhos quando estava com eles. Ela conta que pedia esmolas, mas sempre teve a 

preocupação de dar o melhor para seu filho. Que ele usava fraldas, roupas e sapato de marca e 

que conseguiu tudo sozinha, pois nunca recebeu nenhum tipo de benefício do governo. Refere 

como rede de apoio: sua mãe, sua irmã e um casal da igreja Assembléia de Deus do Cabo que 

se ofereceu para ajudá-la. Esse senhor – que ora aparece no discurso como um “pai”, ora 

como um “avô” – ofereceu deixar que ela morasse em uma de suas casas com a filha caso ela 

fizesse o tratamento direitinho. 

Sobre a violência no contexto de uso, Larissa conta que sofreu tentativa de estupro, 

que reagiu e levou uma facada. Não denunciou porque não gosta de polícia, pois já sofreu 

muito na mão da polícia, mas foi ela mesmo atrás do homem para mata-lo. Por fim, para que 

os serviços de saúde alcancem as mulheres gestantes e mães usuárias de crack, Larissa sugere 

oferecer pernoite para as grávidas e tirar elas das ruas, pois a noite é quando o uso de crack é 

mais frequente. Observa-se no discurso de Larissa um vínculo afetivo muito forte com a filha, 

ao falar dela ela sempre se refere carinhosamente, se emociona e diz que sua filha sente sua 

falta.        

3.4.2.5 Conclusões acerca das minibiografias 

 

As minibiografias me fazem atentar para a especificidade das experiências de cada 

uma das mulheres. Wilma trouxe para a entrevista uma relação direta entre a maternidade e 

um dispositivo romântico, que esperava se realizar a partir do nascimento do filho, o que não 

aconteceu. Brenda me chamou a atenção por sua postura ativa em seu processo de busca pela 

efetivação de seus direitos. Ela se compreende e age a partir desse lugar de detentora de 

direitos. Thaís me chamou a atenção pela dimensão oposta. Em sua história, a dimensão do 

estado de bem estar social estava afastada da sua realidade. Uma vida a margem dos 
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processos de educação, emprego, moradia, acesso a saúde. Já Larissa tem a especificidade da 

vivência
31

 da maternidade em situação de rua, no presídio, o envolvimento com o tráfico e 

pelo sofrimento relatado por já ter perdido a guarda de um filho devido ao uso do crack e seu 

desejo de poder se cuidar para ficar com a filha. 

De alguma forma, as mulheres cujas experiências analiso nesse trabalho relacionam-se 

com os perfis apresentados pelas pesquisas (BRASIL, 2002; DIAS, 2012) para usuárias de 

crack no que se refere ao baixo poder aquisitivo, baixo grau de formação escolar, pouca idade, 

desemprego ou baixa remuneração e dificuldades no acesso aos serviços de saúde. Pontuo, 

todavia, que entrevistei jovens atendidas em um programa que já tem um perfil de buscar 

sujeitos em situação de vulnerabilidade social. Feita essa consideração, evidencio que o uso 

de crack por mulheres mães de classes mais altas fica possivelmente apagado nas estatísticas e 

que não é minha intenção nesse estudo reforçar a construção de um perfil geral das mulheres 

mães usuárias de crack, mas sim atentar para a especificidade e as possibilidades outras de 

experienciar a maternidade com um enfoque parecido com o que proclamavam algumas 

feministas nos anos 70 visando a igualdade de direitos e funções: “Escute minha diferença” 

(SWAIN, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

31
 Esse termo será doravante utilizado como sinônimo de experiência para evitar a repetição do termo em 

alguns momentos do texto. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISE 

 

Conforme descrito no capítulo anterior, a categoria gênero foi tomada como uma 

categoria analítica, sob um olhar interseccional. Em acréscimo, torna-se imprescindível 

esclarecer que, nesta análise de dados, optei por utilizar a categoria juventude, já que esta tem 

um caráter coletivo e político, consonante à perspectiva teórico-metodológica desta pesquisa. 

Não caberia se referir à adolescência, pois via de regra é usada com um olhar mais 

individualizante e essencialista, através do qual são estabelecidos perfis de personalidade 

“típicos” a este ciclo de vida humano, partindo de transformações biológicas para 

essencializar o/a adolescente em significações culturais construídas sobre uma base 

organicista (AGUIAR, 2014).  

Deste modo, a análise temática dos dados resultou na operacionalização de três eixos 

organizadores dos discursos das jovens mulheres que participaram deste estudo. Cada um dos 

eixos da presente análise busca responder a um objetivo específico do trabalho. No primeiro, 

irei discutir os discursos hegemônicos sobre maternidade, por meio de como eles aparecem 

nas falas das quatro jovens, também em algumas intervenções da equipe. No segundo, 

abordarei como, em suas práticas, as interlocutoras desta pesquisa constroem resistências a 

esses discursos hegemônicos. Por fim, no último eixo, discutirei a rede de apoio social das 

jovens mães, pensando em que essa rede facilita e em que dificulta a experiência de 

maternidade delas. Sobremaneira, a interlocução desses eixos temáticos mostraram-se 

clarificadores de como jovens usuárias de crack vivem suas experiências de maternidade, na 

proporção em que as microdimensões das experiências individuais indicam a corporificação 

das macropolíticas na vida dessas jovens mulheres, o que discorro neste capítulo de análise. 

4.1 “SER MÃE É...” - DISCURSOS HEGEMÔNICOS SOBRE MATERNIDADE 

 

Este primeiro eixo analítico tratou de responder ao primeiro objetivo específico do 

trabalho, visando a compreensão de como os discursos hegemônicos sobre a maternidade se 

operacionalizam na vida das jovens entrevistadas, e em que instância elas reiteram esses 

discursos em suas experiências de maternidade. A operacionalização e reedição de discursos 

hegemônicos evidenciaram-se desde as expectativas das jovens acerca de tornarem-se mães, 

com significações que foram aqui analisadas na categoria “ser mãe”. 
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4.1.1 “Ser mãe é...” um acontecimento antecipado na história singular 

 

Ao serem questionadas sobre seu projeto de ser mãe, o discurso das jovens apontou uma 

antecipação das experiências de maternidade em suas vidas. Havia uma expectativa inicial de 

realização da maternidade na vida adulta (Brenda fez referência aos 30 anos). Algumas 

referiram que viam na maternidade um projeto de vida
32

, como se observa na fala de Larissa 

sobre o que ela chamou de vontade de ser mãe. No entanto, os planos de deixar esta vontade 

ser concretizada só depois, foram contraditos pela realidade, sendo válido notar que 

justificavam o acontecimento da gravidez como algo destituído de sua decisão pessoal, como 

verificado nos seguintes trechos de suas falas, quando para Brenda, “do nada, a menstruação 

parou”; para Larissa, “acabou acontecendo”. 

Brenda: Eu pretendia ter filho com 30 anos, não vou mentir. Eu sempre dizia pra 

mim, eu só vou ter filho quando eu tiver com meus trinta. Mas a gente se conheceu 

através de... Vai pra um canto, vai pro outro, bebe, aí a gente saía... Do nada, a 

menstruação parou de vir.  

Thaís: Fui mãe com 16 anos. [...] Eu num pensava não, em ter filho cedo, não. Aí 

depois que eu tive meu menino, eu piorei. 

Larissa: Eu tinha vontade de ser, mas só porque não queria naquele momento. Aí, 

acabou acontecendo. E eu não ia matar meu bebê, claro que não. 

 Vale destacar, que as duas gestações de Brenda não foram planejadas, mas houve uma 

diferença significativa no modo como ela relatou a primeira gestação da segunda. 

Curiosamente, sua primeira experiência materna foi narrada como sem significação afetiva 

(“eu não ligava (...) não foi de mim”), quando ela ainda não era usuária de crack, mas o era de 

outras drogas. Em outro momento de sua vida, já como usuária do crack, a gestação foi vivida 

com certa expectativa, não somente dela, mas também de seu parceiro, pai das duas crianças. 

Brenda: Eu não ligava muito. (...) Não foi de mim, foi por acaso que aconteceu. (...). 

Já dele, eu já fiquei mais esperando. Até a gente conversava assim: „Esse menino 

não nasce não, é? A gente quer ver logo a cara dele‟, não sei o quê. Mas, dela não 

teve isso. 

                                                           

32
 O projeto de vida segundo Velho (1999) diz respeito a possibilidade de projetar um futuro elaborando 

formas de atingi-lo para, dessa forma, dar sentido ou coerência às expectativas vividas. 
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Das quatro jovens entrevistadas, Brenda, Thaís e Larissa informaram que a gravidez 

aconteceu de maneira não programada, diferente de Wilma. 

Wilma: No começo, usávamos camisinha. Depois, resolvemos fazer planos. 

A idade delas no nascimento do primeiro filho variou entre 15 e 20 anos, configurando 

uma gravidez de mulheres jovens. No terceiro eixo analítico desse texto retornaremos à 

discussão acerca da maternidade vivida por mulheres jovens para discutir essas experiências 

diante da rede social de apoio. 

4.1.2 “Ser mãe é...” uma dádiva divina 

 

Wilma, a jovem que pontuou que sua gravidez foi planejada, narrou sua experiência de 

maternidade como um sonho pessoal. Mais ainda, sua fala relaciona o sonho de ser mãe com 

um discurso religioso: 

Wilma: Meu maior sonho era ser mãe. E eu olhava muitas mulheres engravidarem, e 

eu perguntava a Deus, se eu era a pior criatura na face da Terra, que eu não poderia 

engravidar. (...) Nunca ia (...) realizar meu sonho de ser mãe. Foi quando Ele de lá 

de cima me ouviu e deu o primeiro filho a mim. [...] E assim que o menino nasceu, 

eu agradeci na igreja, e ainda estou devendo a promessa que eu fiz a Deus: (...) se eu 

conseguisse ser mãe um dia, eu ia entregar meu espírito, meu corpo, minha alma na 

mão dele. Servir a Ele pra sempre e até agora não cumpri.  

      Dessa forma, observamos a maternidade como um projeto de vida, intimamente 

relacionado à religião, enquanto construtora de discursos de verdade não apenas acerca da 

maternidade, mas também constitutivos das normas de gênero que posicionam mulheres e 

homens. Acerca disso, a fertilidade foi indicada enquanto uma dádiva de Deus e a 

infertilidade como um castigo (CORREIA, 1998). Essa concepção é amplamente divulgada, 

com base na visão essencialista do feminino. Nesta perspectiva, a mulher nasceu para ser mãe 

e não realizar esse desígnio divino seria vergonhoso, levando Wilma a se questionar se ela era 

“a pior pessoa da face da Terra”. 

      A maternidade está envolta em uma série de discursos que vão significar essa experiência, 

a partir da criação de dogmas e de normas das formas supostamente corretas de vivê-la. Na 

narrativa de Wilma, a divindade é percebida como quem permite que a gravidez aconteça, 

mas também é vista como quem pode cobrar o pagamento da dívida feita na promessa. 
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Wilma: E ele sabe que, a qualquer momento, Ele pode ir lá, tocar assim e dizer: 

Lembre-se o que você disse. A qualquer momento, Ele pode (...) fazer eu refletir né, 

a promessa que eu fiz. Cumprir, né? 

Dessa forma, a capacidade de reprodução vai definir de maneira ambígua as mulheres, 

exaltando-as, simultaneamente, inferiorizando-as, uma vez que elas se veem presas a esse 

destino, delimitadas pela função reprodutiva e amaldiçoadas se não conseguem realizá-la 

(SWAIN, 2007). Sobre isso, percebemos a maternidade como um projeto de redenção da 

mulher. Acerca dessas articulações da experiência materna com os discursos de verdade da 

religião, Badinter (1980) pontua: “A maternidade é, ainda hoje, um tema sagrado. E a mãe 

continua (...) a ser identificada com Maria, símbolo do indefectível amor-dedicação”. O 

discurso da jovem, portanto, demarcou com clareza a influência do mito religioso, reiterando 

as normas de gênero que apresentam a procriação, não como uma possibilidade do feminino, 

mas como o feminino em si mesmo. 

4.1.3 “Ser mãe é...” cuidar 

  

 Como evidenciam as colocações de Larissa, Brenda e Thaís, a noção de maternidade é 

construída com repertórios em torno do cuidado, afeto, da atividade de realizar os cuidados 

básicos do/a filho/a e da responsabilidade no exercício materno. 

Larissa: Cuidar, zelar pelo bebê, dar carinho, não abandonar, comidinha na hora 

certa, levar pro médico... Tudo isso eu penso. 

Brenda: É difícil, viu? É difícil. É muito trabalho. 

Thaís: Responsabilidade muito grande, né? Tomar conta dos meninos. 

As interlocutoras então reiteram os discursos hegemônicos de maternidade que a 

relaciona a práticas de cuidado com os/as filhos/as. Essa relação mãe - cuidado deixa clara as 

normas de gênero, uma vez que, elas não citam nas suas respostas a presença masculina no 

contexto de cuidado. Essas normas de gênero foram construídas com intenção de diminuir a 

mortalidade infantil e de designar às mulheres o âmbito do privado, mantendo uma ordem 

social (STEVENS, 2007). Acerca disso, Cristina Stevens pontua que: 

A maternidade era então definida como um conjunto supostamente universal de 

comportamentos e sentimentos: ternura envolvente e ilimitada, amamentação longa, 

supervisão constante e educação das crianças, movimentação física restrita ao 
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espaço doméstico, ausência de desejo sexual, rejeição ao trabalho dito „produtivo‟ 

(i.e., assalariado). Em contraste com esta figura idealizada, muitas narrativas 

apresentavam mães „monstruosas‟, ou seja, aquelas que não se enquadravam nessa 

idealização patriarcal – presidiárias, prostitutas, operárias; essas narrativas 

negligenciavam as cruéis circunstâncias de classe que forçavam as mulheres a ter 

esses comportamentos caracterizados como aberrantes (STEVENS, 2007, p.25). 

Essa dualidade entre as “mães boas” e as “mães más” fica clara na vida das jovens 

entrevistadas nessa pesquisa. A relação mãe e cuidado evidencia as normas de gênero que 

posicionam as mulheres como cuidadoras primordiais dos/as filhos/as e culpabilizam as que 

não conseguem atingir os ideais de cuidado e amor para com os/as mesmos/as. Os trechos 

discursivos das jovens mulheres evidenciam isto, por exemplo, ao Thaís nomear-se como 

alguém que não conseguiu atingir o padrão do cuidado em suas práticas maternas, 

legitimando-se na incompetência perante o que incorpora por “tomar conta direito”, muito 

embora faça uma aposta na possibilidade de vir a aprender o que é ideal neste exercício de 

cuidado (“ainda não peguei a manha”).  

Thaís: Depois que eu me tornei mãe, teve só a dificuldade de tomar conta direito 

(...). Porque ainda não peguei a manha não [Risos]. Tomo conta, né? Mas não 

direito.  

 Larissa também reforçou esta ideia, no momento em que trouxe o repertório 

“especial” para adjetivar sua experiência materna. Todavia, sua trajetória de vida esteve 

marcada pelo não direito sócio-jurídico de assumir o cuidado dos filhos e da filha, devido a 

uma condição de “incompetência” imposta pelos discursos hegemônicos, os quais referem 

que usuárias de crack não podem cuidar de crianças. Embora privada repetidamente de 

exercer esta função, Larissa estabeleceu na fala uma aposta na ressignificação de sua história 

materna, estando com a oportunidade de vir a cuidar de sua filha caçula, projeto de vida que 

apareceu na dimensão da palavra (“eu vou pegar ela”), sob o efeito de um dispositivo de 

ordem para si mesma (“eu tenho que”), em busca de uma mudança na sua relação com as 

drogas.  

Larissa: Foi bom, foi especial. Só não gostei, porque eu não criei nenhum dos dois, 

né? Aí, agora, tem minha pequenininha, que eu vou dar muito carinho... [voz de 

choro]. [...] Aí, eu tenho que me recuperar, quando eu tiver boa, eu vou pegar ela. 

Acerca desses repertórios em torno das experiências maternas, foi evidenciado a 

presença de um ideal de maternidade que opera na vida das jovens. Como descrito, Thaís 
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considerou que a sua dificuldade está em atingir esse ideal de cuidado, desestabilizando a 

imagem tradicional da mãe nata, ao mostrar sua experiência de maternidade por um viés 

negativo. Em certa medida, a jovem mulher via sua experiência silenciada, frente às 

prescrições do modelo de perfeição materno, no qual ela não se enquadrava. Interessante 

observar a partir dessa fala, que o cuidado dela para com os/as filhos/as é atravessado por 

normas, que se propagam culturalmente e as quais ela reconhece. Todavia, na sua fala, apesar 

de reconhecer e reiterar a existência de uma maneira supostamente correta de cuidar, ela 

resiste à ideia desse cuidado como algo instintivo da mãe, ao pontuar sua forma de cuidar 

como um processo. No próximo eixo me deterei mais na análise deste argumento. 

 A partir da fala de Thaís, pareceu cabível questionar o instinto do amor materno, o ato 

de cuidar como essência materna e as normas em torno da maternidade, no sentido de propor 

uma leitura renovada, com foco em práticas mais libertárias sobre a maternidade, capazes de 

refutar o imperativo dualista mães “boas” x mães “más”. A fala de Larissa mostrou seu 

sentimento de culpa e de tristeza por não ter acesso à função de cuidado dos filhos e da filha, 

em contraponto a sua vontade de conseguir fazê-lo com sua filha mais nova. A manutenção de 

uma imagem materna mítica, difundida pelas instituições sociais, interessa para reiterar as 

normas de gênero, em discursos que moldam a representação do feminino e das mulheres em 

torno da figura mãe, construindo corpos adequados, disciplinados (STEVENS, 2007), ao 

mesmo tempo que constróem os corpos abjetos. 

 Segundo Judith Butler: 

A construção do gênero atua através de meios excludentes, de forma que o humano 

é não apenas produzido sobre e contra o inumano, mas através de um conjunto de 

exclusões, de apagamentos radicais, os quais, estritamente falando, recusam a 

possibilidade de articulação cultural (BUTLER, 2010, p.161). 

 Dessa forma, a autora vai trabalhar a normatização sempre articulada com seu binômio 

inseparável: a exclusão. Ao contrário dos “corpos que pesam”, os corpos abjetos vão 

apresentar aquilo que não faz sentido, não deveriam existir dentro de nossa matriz cultural. As 

jovens mães usuárias de crack não deveriam existir – uma vez que contradizem a norma da 

maternidade relacionada a um amor instintual e sacrificial – de maneira que sequer podem ser 

pensadas, entendidas, ou nomeadas a partir deste lugar materno. A abjeção acontece então, 
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não apenas pela negação de direitos, mas também pela ausência de reconhecimento de 

legitimidade da experiência das jovens. 

4.1.4 “Ser mãe é...” ser mulher  

 

A responsabilidade social da mulher perante um filho e a relação da maternidade com as 

normas de gênero, estiveram presentes nas entrelinhas das falas das jovens interlocutoras. 

Questionada se após a maternidade algo mudou em sua vida, Thaís expressou: 

Thaís: Mudou muito. Eu saía muito, eu gostava de festa. E agora não, agora, eu 

tenho que tomar conta dos dois, e da casa, e do marido, né?  

Esta fala qualifica a maternidade enquanto uma experiência que posiciona as mulheres 

dentro das normas de gênero e de heteronormatividade. À mulher mãe, cabe uma restrição ao 

espaço privado e às tarefas de cuidado dos/as filhos/as, da casa e do marido. É viável pontuar, 

que as jovens usuárias de crack trazem em suas experiências uma circulação no espaço 

público, nas ruas, nas cenas de uso, no tráfico. Essas experiências por si só já as deslocam do 

lugar da norma, que reserva às mulheres o espaço do lar, da família e do cuidado com os/as 

filhos/as. 

 Observo então como o discurso mítico opera efetivamente na vida de mulheres cujas 

experiências deveriam invalidá-lo. Acerca disso, Friedan (1964 apud SWAIN, 2007, p. 210) 

escreve: “Quando uma mística é suficientemente forte ela incorpora sua própria 

representação nos fatos. Ela se alimenta dos fatos que deveriam contradizê-la e se infiltra em 

cada interstício da cultura”. Simone de Beauvoir também refere que: “quantidades de 

mulheres são intimadas por uma moral que mantém a seus olhos seu prestígio, mesmo se elas 

não podem segui-la em sua conduta(...)” (BEAUVOIR, 1966, p.298). 

Dessa forma, as mulheres são assujeitadas aos discursos de autoridade, que as reduzem 

a seu corpo, partindo da heterossexualidade compulsória, para fortalecer a norma de gênero 

que produz no discurso corpos diferentes e complementares: homem e mulher ligados 

“naturalmente” para a reprodução. As múltiplas experiências femininas e também de 

maternidade acabam por ser desconsiderada pela repetição da norma. 

A multiplicidade dos desejos e da experiência das mulheres, já apontadas por 

Simone de Beauvoir, tende a se fechar em torno da homogeneização do Mesmo. O 
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eterno feminino está assim presente nas tecnologias de reprodução do gênero: o 

senso comum, a mídia em suas diferentes formas (televisão, cinema, impressos) e os 

discursos sociais dotados de autoridade (religioso, político, médico, jurídico, 

científico). A verdadeira mulher, mãe, é a mulher fractal, infinita repetição de si 

mesma” (SWAIN, 2007, p.211). 

É por isso que, mesmo com toda a discussão teórica e política alavancada pelos 

feminismos, em torno da problematização de abrir outras possibilidades de ser mulher, que 

acarretaram transformações em torno de algumas normas sociais, o casamento e a 

maternidade ainda aparecem muitas vezes como elementos necessariamente constitutivos do 

ideal feminino. Segundo Tânia Swain (2007), essas duas experiências povoam o imaginário 

de muitas mulheres que só se consideram completas, se forem mães e esposas. Isso pode ser 

exemplificado no diálogo: 

Shirleidy: Quando tu pensava que queria ser mãe, o que é que tu imaginava?  

Wilma: Ser feliz, né? Alguém que me assumisse de forma correta.  

 Bruna: Como seria, assim, alguém te assumir de forma correta? 

Wilma: Botando numa casa, fazer feliz... Até agora, Deus sabe que nenhum deles 

não é meu... Ainda o certo. Deus tá preparando. 

 Assim como o fez Thaís, Wilma sinalizou um processo de mudanças provocado pela 

experiência materna, na sua história, porém, atravessado pelo desencantamento, ou 

desconstrução de um saber, na medida em que esta experiência lhe apresentou a distinção 

entre o que foi almejado e o que foi possível a sua realidade. Em outros termos, a reprodução 

não lhe foi garantia do cuidado com o filho, tampouco de uma prática romântica que 

concatena ter filhos/as a ter uma relação estável, necessariamente. 

Shirleidy: Deixa eu te perguntar uma coisa, depois que tu foi mãe, alguma coisa 

mudou na tua vida?  

Wilma: Até agora, só o que mudou, foi o meu sonho de ser mãe, e de ter uma 

companhia pra mim, que é meu filho. Mas resto... [risos] tá no mesmo.  

Shirleidy: Tu esperavas que mudasse mais alguma coisa? 

Wilma: Que eu encontrasse uma pessoa, pra me fazer feliz de verdade, nunca me 

decepcionasse. 
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Fica claro nas falas de Wilma a ideia da maternidade como porta de acesso para um 

outro lugar, a um novo ordenamento social dela enquanto mulher, ao ser colocada em uma 

casa e ser “assumida” por um homem que a fizesse feliz, e não a decepcionasse. Conseguir 

construir o “modelo ideal” de família: heteronormativa, onde a mãe está em casa cuidando 

dos filhos e o marido mantém a casa, posicionaria Wilma não mais no lugar da exclusão, mas 

no da norma. 

O sociólogo britânico Anthony Giddens (1993) pontua como o amor romântico, 

embora supusesse uma igualdade de envolvimento entre as pessoas, conduziu muitas 

mulheres à sujeição doméstica. Nesse sentido, acabou por reforçar o lar enquanto o espaço de 

domesticação da mulher e o machismo enquanto um imperativo que naturalizava as relações 

hierárquicas entre homens e mulheres. A naturalização das diferenças entre os sexos e de suas 

relações desiguais, posicionam as mulheres sempre em local desvantajoso na relação e 

silencia as possibilidades diversas de sexualidade e afetividade, ao reforçar a heteronorma. 

Giddens (ibid) refere então que as lutas pela emancipação e autonomia das mulheres 

fragmentaram esse ideal romântico, na medida em que acarretou no questionamento da 

dominação dos homens sobre as mulheres, abrindo espaço para novas negociações da 

intimidade, com vias à construção de relações mais igualitárias. Todavia, na fala de Wilma, 

observa-se como a ideia de família se constrói através do casamento, e como as normas de 

gênero operam quase como uma redenção da mulher. Esse mesmo aspecto foi encontrado em 

uma pesquisa com mães adolescentes em que os dados construídos com as jovens de área 

rural apontaram que muitas delas ao engravidar eram consideradas irresponsáveis, todavia, se 

o acontecimento acarretasse em casamento, isso redimia as jovens da execração social 

(ADRIÃO et. al, 2010). 

A maternidade aparece como uma experiência redentora, transformadora, nas falas de 

Larissa e de Thaís: 

Shirleidy: Ser mãe mudou alguma coisa na tua vida? 

Larissa: [Balança a cabeça afirmativamente] Eu era muito ruim, não pensava duas 

vezes antes de machucar alguém. E depois, toda vez eu ia machucar alguém, que 

tinha feito maldade comigo, eu parava, pensava nos meus filhos e não conseguia 

fazer. 
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Thaís: Eu saia muito, eu gostava de festa. E agora, não. Agora, eu tenho que tomar 

conta dos dois (filhos). 

Larissa: Eu estava toda triste por causa das minhas coisas. Porque eu disse a ela 

(técnica de referência): Tem um bocado de coisa minha na casa de um homem lá 

(homem que lhe prestava apoio em uma comunidade), eu vou buscar. Ela disse: 

Não, você está ameaçada, tenho medo de alguém lhe machucar. Já são 3 horas, você 

vai chegar aqui de noite, não sei o quê... Eu disse: E não vai me dar não 

(autorização), é? Pois eu vou me desligar é agora. Aí eu subi, quando eu subi, oxe, 

eu pensei na minha filha assim, eu disse: vou não. Vou não, no dia que tu disseres 

que eu vou sair, eu saio. Aí ela: Estou orgulhosa de você, Larissa! Como eu estou 

feliz! [sorri] Porque todos os técnicos já me conhecem, que quando eu boto na 

cabeça que vou embora, eu vou embora. E eu amo minha filha, eu quero mudar 

agora, eu vi ontem realmente que eu quero mudar. (...)  Eu não consegui, não tive 

força, não. Quando eu pensei nela, no rostinho dela, assim... 

Conforme pontuado anteriormente, os discursos hegemônicos apresentam a maternidade 

relacionada a uma série de sentimentos validados socialmente como dignos, tais como a 

ternura, a doçura, o temperamento brando. Na fala de Larissa, ela refere o tornar-se mãe como 

uma experiência catalisadora para alcançar esses valores nobres do “ideal materno”. Nesse 

sentido, mais uma vez, a procriação aparece como uma experiência transformadora das 

subjetividades, objetivando uma visão linear entre o biológico e o psíquico que desconsidera a 

socialização diferenciada de mulheres e homens, enquanto tecnologia de produção e 

reprodução do gênero (SWAIN, 2007). A ideia da experiência materna como redentora das 

mulheres baseia-se numa visão essencialista que compreende que ela está, enfim, realizando 

sua “vocação”. Essa ideia hegemônica foi reiterada por muitos anos no discurso médico que 

considerava a maternidade enquanto experiência terapêutica, sendo considerada o remédio 

mais eficaz para a loucura feminina, ou seja, as inadequações destas às normas de gênero 

(ENGEL, 2011). 

4.1.5 “Ser mãe é...” ser exemplo de vida  

 

“Durante a entrevista tivemos o cuidado de não usar muito a palavra crack e 

substituí-la por sinônimos ou ocultá-la, pois Brenda disse que não falava muito a 

palavra crack na frente da filha, pois ela é muito esperta e aprende rapidamente 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2014). 

Brenda: Agora eu não estou só, né? Eu não estou só e tenho que... Fazer com que ela 

não siga o meu caminho. O espelho dos filhos é os pais, então a gente tem que 

procurar se endireitar e não... Assim, não fazer com que eles se espelhem na gente. É 

isso que eu... Tenho aquela obrigação. É o que eu sinto. (...) Eu me sinto obrigada a 

não deixar eles seguirem a gente. Porque se for pelo mesmo caminho, vai dar errado. 
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 Shirleidy: Tu estás falando da tua mudança pra que eles se espelhem? 

Brenda: Se espelhem na gente, a gente sem uso. 

Thaís: E quando eu fumo num gosto de eles estarem dentro de casa não, vendo não. 

(...) Pra eles não me verem fumando. Que muitos veem pela mãe, né? Pelo pai. Às 

vezes nem é isso, porque minha mãe não usa e eu fumei... Amizade. Mas aí ele 

vendo a mãe fumando... Principalmente ele que tem 3 anos, né? (...) Fica curioso. 

Vai querer saber, botar na boca, né? 

Na fala de Brenda e Thaís observo o conflito pela compreensão – advinda dos discursos 

hegemônicos – da mãe enquanto exemplo para os filhos e o reconhecimento que o uso de 

crack que elas fazem vai de encontro ao modelo ideal de família, sujeito e saúde. As jovens se 

veem nesse lugar conflitivo de ser modelo de um comportamento “inadequado” para os/as 

filhos/as uma vez que estão, enquanto mães usuárias de crack, posicionadas no encontro entre 

o lugar sagrado reservado para as mulheres mães e o lugar execrável reservado para os/as 

usuários/as de crack em nossa sociedade. Mais uma vez as normas de gêneros são 

reafirmadas, uma vez que as exigências sociais para as mulheres vão fazer com que elas se 

percebam enquanto mulheres e mães “más”, irresponsáveis, faltantes. Para Andrea Dias 

(2012), esse estigma social para as mulheres, ou seja, as normas de gênero acarretaram 

historicamente o silenciamento acerca do uso de crack por parte delas. 

Diante disso, elas desenvolvem algumas estratégias no cuidado para com os/as filhos/as, 

aspecto que será analisado no eixo dois desta análise. Esse conflito entre o ideal materno e a 

prática de consumo da substância psicoativa vai desencadear também nos discursos de que as 

experiências de maternidade alteraram a relação das mesmas com o uso da pedra. 

4.1.6 “Ser mãe é...” usar menos/não usar mais crack. A maternidade como fator de 

diminuição de uso e/ou proteção. 

 

Shirleidy: E depois que tu tivestes ela e ele o que tu pensas, o que tu achas sobre ser 

mãe, assim? Como é que foi pra tu ser mãe? 

Brenda: Eu estou achando bom. Porque ela não, ela não estava morando comigo. 

Agora já veio pra morar comigo. Eu estou, assim, é bom porque eu me sinto 

ocupada né? E fico com a cabeça ocupada, não penso muito em usar não. Até que 

um dia desses a gente usou. Mas, de lá pra cá, não senti vontade nenhuma mais. Eu 

procuro sempre ficar... Sempre ter o que fazer pra não deixar a cabeça vazia, nem 

pensar. 
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Shirleidy: Depois de ter eles, teve alguma coisa que tu ganhaste em coisas boas?  

Thaís: Meus dois filhos. Foi a coisa que me mudou porque se não fosse pelos dois 

acho que hoje eu tava morta, viu. Porque a maioria das amizades que eu tinha 

tudinho morreu, Só tem duas meninas vivas. 

Shirleidy: Certo. E com teus filhos, desde que eles nasceram até agora, como tem 

sido a coisa do uso, do teu uso? 

Thaís: Menos.  

Shirleidy: Depois que eles nasceram tu diminuiu foi? 

Thaís: Foi. 

Shirleidy: Por quê? 

Thaís: Por causa deles, né? A influência deles, né? Até agora eu tenho minha casa, 

eu fumo dentro da minha casa. Aí pronto, tem que ir diminuindo, tem que ir 

diminuindo, não tem que fumar direto não. E quando eu fumo não gosto de eles 

estarem dentro de casa não, vendo não. Passei sem fumar (..) 6 meses, 7. No dia que 

a minha menina nasceu. Dando de mamar a ela direto. (...) Por causa dela. Através 

dela, da menina. 

Shirleidy: Mas tu paraste porque alguém te disse pra parar ou tu paraste porque...  

Thaís:/ Não, eu parei porque eu quis. (...) Eu quis. Por causa do leite do peito, a 

química. Porque quando eu tive ela, a doutora ... Passou uma semana sem eu dar de 

mamar por causa da química do crack. 

Shirleidy: E como foi o teu uso nessa terceira gravidez? 

Larissa: Eu não usei muuito não. (...) Eu usei só quando eu fiquei sabendo. Quando 

eu descobri que estava grávida eu não quis mais usar. 

(...)Shirleidy: E tu não quiseste usar por quê? 

Larissa: Porque eu tinha medo de ela nascer doente. 

Shirleidy: Tu tinhas medo disso por quê? Tu já tinhas tido dois filhos, né? 

Larissa: E tinha usado nos dois. Só que eu tinha medo de perder ela porque era uma 

menina. E eu tinha pedido a Deus uma menina. Eu tô morrendo de saudade dela 

[fala chorando] minha pequenininha... [chora] Eu amo ela demais! É ela que tá me 

dando força pra eu estar aqui no Programa Luz. 

Os dados apresentados pelas jovens entrevistadas que relacionam as experiências de 

maternidade com uma diminuição do uso de crack são apontados em outras pesquisas 

(SILVEIRA & MOREIRA, 2006; AGUIAR, 2014). Em sua fala, Larissa relaciona sua tarefa 
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de cuidar dos filhos como algo que preenche seu tempo, apontando para uma possível relação 

entre o uso da droga e um esvaziamento da vida. Essa fala dela é recorrente e em outros 

momentos ela diz que quando estava grávida ela e o esposo buscavam passar o dia na casa de 

parentes onde tem muitas pessoas, com quem eles podiam conversar sobre coisas diversas, 

trazendo um preenchimento e que se ficassem sem fazer nada eles acabavam pensando mais 

no uso da droga.  

Para além de pontuar a relação linear entre maternidade e cuidado com a filha que fica 

clara na fala de Larissa, penso como a construção de um projeto de vida, de atividades que 

preencham um certo “vazio” são apresentadas pela jovem como fatores de proteção em 

relação ao uso intenso de crack. Esses aspectos serão melhor analisados no tópico três dessa 

análise, mas pontuo a dificuldade de acesso a oportunidades que possibilitem a construção de 

um projeto de vida para os e as jovens de classe baixa. Dessa forma, a maternidade aparece 

como um projeto em si. 

 Na fala de Thaís a maternidade aparece como fator diminuidor do uso, associado ao 

fato de que agora ela tem uma casa, pode fumar em casa. A jovem pontua que ficou por seis, 

sete meses sem usar a pedra quando estava amamentando a filha por ter ouvido, na 

maternidade, que a química do crack passava através do leite materno para a bebê. Acerca 

desse aspecto observo o discurso da saúde como influenciador das práticas de uso e de 

cuidado para com os/as filhos/as. Esse aspecto é observado também na fala de Larissa quando 

a mesma refere que diminuiu o uso na gestação com medo que sua filha nascesse doente em 

decorrência de seu consumo de crack.  

Larissa pontua o vínculo afetivo e o desejo de poder cuidar da filha como algo que a 

tem motivado a permanecer no tratamento. Vê-se aí a influência do discurso legal e da 

questão da possibilidade de perda da guarda do bebê mobilizando um cuidado de si em 

relação à diminuição do uso de crack. O discurso legal e da saúde como fortalecedores da 

norma do que é uma “boa mãe” serão melhor analisados na sequência do texto. 

 Thaís referiu ainda que a maternidade foi um fator de proteção para ela em relação à 

violência vivida em seu contexto de vida, uma vez que muitas das colegas estão agora mortas. 

Da mesma forma, observo o contexto violento do uso de crack, em especial, para as mulheres, 

aspecto que será revisitado no tópico três dessa análise. 
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A apresentação da maternidade como uma experiência que diminuiu o uso das jovens 

entrevistadas precisa ser pensada de maneira crítica e reflexiva, pois, esse dado tem o 

potencial de reforçar os discursos hegemônicos da vocação da mulher na maternidade e da 

redenção das “desviantes” através da experiência de ter um/a filho/a. É preciso compreender a 

maternidade como fator de proteção a partir de uma análise do contexto de vida das jovens 

articulando com sua classe e suas inserções na escola, no mercado de trabalho, pensando 

todas essas experiências como potencialmente protetoras ao abuso do uso de drogas, uma vez 

que possibilitam também a construção de projetos de vida.  

A pesquisa realizada por Liciane Guimarães, Edna Garcia e Amanda Guimarães 

(2014): “Usuárias de crack/cocaína e a maternagem: Uma realidade possível”, na busca de 

problematizar estudos que presumem a incapacidade das usuárias de crack para vincular-se e 

cuidar de seus filhos/as e argumentam a favor da destituição dos bebês dessas mães, buscou 

avaliar o estabelecimento do vínculo mãe-bebê e das percepções acerca do desenvolvimento 

global da criança, bem como o ganho pondero-estatural
33

 de filhos/as de usuárias de crack em 

comparação a um grupo “modelo” de mães não usuárias. Como resposta, tal pesquisa observa 

que não houve variação significativa entre os cuidados com o bebê, a percepção de 

desenvolvimento e a formação de vínculo entre o grupo de mães usuárias em relação às não 

usuárias. O estudo, por fim, apresenta que as mães usuárias, ao vincular-se com seus bebês 

afastaram-se dos “fatores que pudessem interferir no relacionamento” com eles e propõe que 

o estímulo ao vínculo mãe-bebê, através do apoio familiar, profissional e de projetos de 

governo, constituem formas de intervir no uso de drogas pela mãe usuárias. 

As mesmas autoras em trabalho intitulado: “Dependência química e maternagem: 

Relato de experiência” apresentam o relato do contato com uma jovem mãe usuária de crack 

que foi acompanhada com vias de investigar o desenvolvimento do vínculo mãe-bebê no 

contexto da dependência. Ao fim do estudo, as autoras apresentam que a mulher e a criança: 

[...] Desenvolveram forte vínculo, havendo supressão do uso de drogas pela 

voluntária. Conclusões: A mãe conscientizou-se de sua dependência, afastou-se dos 

fatores que interferiam no relacionamento com o bebê protegendo-o e protegendo a si 

mesma da recorrência à droga. Cabe ressaltar a necessidade de políticas públicas que 

atuem desde a gestação, estendendo-se desde primeira infância e estimulando de 

                                                           

33
 Termo que se refere ao ganho de peso e estatura das crianças durante avaliação do desenvolvimento.  
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forma ativa o vínculo mãe-bebê e familiar (GUIMARÃES, GARCIA & 

GUIMARÃES, 2014). 

A partir desses estudos observamos como, apesar de reconhecerem a possibilidade de 

uma mulher usuária de crack poder desenvolver um vínculo de cuidado com o/a fiho/a e 

cuidar dele/a, essa possibilidade vem sempre articulada a uma “conscientização” e 

afastamento do uso da droga. Além disso, as autoras pontuam a necessidade de políticas 

públicas que facilitem o vínculo mãe-bebê desde a gestação. Pontuo que tais intervenções 

precisam ser cuidadosamente pensadas, para não reforçar as normas de gênero, criando mais 

exclusão. 

Márcia França (2013) em sua pesquisa sobre a visão do feminino de profissionais que 

atuam em um serviço de saúde destinado ao tratamento de mulheres dependentes químicas, ao 

apresentar as concepções de feminino que norteavam as intervenções da equipe para usuárias 

que estão mães ou gestantes, pontuou a importância do esforço da leitura de gênero que a 

equipe vinha fazendo no sentido de desnaturalizar a linearidade entre mulher-maternidade. 

Dessa forma, alguns/mas profissionais entrevistados/as reconheciam o direito de que mães 

não necessariamente exerçam funções de cuidado para com os/as filhos/as, abrindo a 

possibilidade para que elas sigam outras trajetórias de vida.  

A autora apresenta então o trabalho da equipe no sentido de estimular a reflexão das 

jovens sobre o desejo de assumir ou não as funções de cuidado e responsabilizá-las a tomar 

uma decisão a esse respeito, inclusive com orientações acerca de como proceder legalmente 

no sentido de efetivar suas decisões. Dessa forma, para as usuárias do serviço que desejassem 

fortalecer os vínculos com os/as filhos/as – que muitas vezes encontram-se fragilizados em 

decorrência dos padrões de uso e de contextos outros – a intervenção da equipe tomava esse 

foco (FRANÇA, 2013).  

A partir desses dois exemplos de pesquisas sobre o tema, pontuo como o campo dos 

direitos reprodutivos das mulheres usuárias de crack deve ser pensado sempre de maneira 

muito crítica, partindo de leituras de gênero para que a intervenção feita pela equipe não seja 

no sentido de reforçar o discurso mítico sobre o materno que diz que as mulheres que tem 

filhos/as tem que cuidar deles e amá-los sacrificialmente. Mas também tem que haver um 

cuidado para que exista sim a possibilidade de, caso as mulheres desejem, ser trabalhado o 
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vínculo delas com os/as filhos/as se for do interesse delas construir em seu projeto de vida 

uma relação de cuidado para com os/as filhos/as. 

Dessa maneira, pontuo a importância da pesquisa de França (2013) com os 

profissionais como um olhar que complementa o desta pesquisa ao observar como a 

compreensão de feminino, de materno dos/as profissionais que atuam com essas jovens 

usuárias de crack tem implicações políticas nas possibilidades que serão lançadas às jovens. A 

equipe que atua a partir de uma visão normativa sobre maternidade possivelmente não 

conseguirá olhar para essas mulheres como mães, porque são usuárias de crack. Ou, por outro 

lado, pode também não conseguir pensar a possibilidade de que essas jovens, tendo filhos/as, 

não queiram cuidar deles/as, intervindo no sentido de usar a maternidade como uma 

experiência que deve afastar as jovens do uso da droga. 

Pontuo os benefícios para equipes que trabalham com jovens usuárias de drogas 

ilícitas de uma aproximação das discussões sobre gênero para que possam cuidar destas a 

partir daquilo que as mesmas trazem, em sua implicação com o tratamento e com a construção 

de um projeto de vida singular. Nesse sentido faz-se necessário romper com os discursos 

universais sobre mulher para que não se pratiquem intervenções generalizantes e pré-

concebidas, que desconsiderem as especificidades e acabem por gerar novas – ou reforçar 

antigas – exclusões (MORAES & MONTENEGRO,2011 apud FRANÇA, 2013). 

4.1.7 “Ser mãe é...” fazer pré- natal?  

 

 No interim das discussões acerca de como as intervenções da equipe podem 

possibilitar a construção de resistências
34

 ou a reiteração aos discursos hegemônicos, nesse 

tópico do primeiro eixo da análise pontuarei como esses discursos de dominação sobre a 

maternidade contidos no discurso médico e legal apareceram e influenciaram a experiência 

das jovens. 

Enfatizo, todavia, que não estou aqui fazendo uma análise geral das intervenções do 

Programa Luz na assistência às jovens mães usuárias, uma vez que esse não é meu objetivo 

nesta pesquisa e que eu trarei para esse tópico apenas intervenções que reiterem os discursos 
                                                           

34
 O termo resistência será melhor explicado no segundo eixo analítico. 
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hegemônicos, visto que esse é o foco deste primeiro eixo analítico. No terceiro tópico da 

análise discutirei de forma mais ampla as experiências das jovens na assistência à saúde. 

Nesse momento, focalizarei na história de vida de Thaís para demonstrar como o 

discurso da saúde e o discurso legal podem reiterar as normas e reforçar exclusões, não 

considerando as experiências de cada mulher enquanto atravessadas por outros marcadores. 

Para esse discurso, ser mãe é cuidar, e fazê-lo através do pré-natal. 

 Thaís construiu sua casa em terreno invadido às margens do trem do Cabo. No entorno 

estão a casa de sua sogra e de sua mãe. A casa de Thaís é composta de um cômodo onde tem 

uma cama de casal, um sofá, um fogão e um berço. Sua casa e a de seus familiares ao redor 

não contam com banheiros, algumas não tem fogão ou pia. Em uma de nossas visitas, o 

agente redutor de danos me levou para ver um barreiro onde a jovem e seus familiares tomam 

banho. É um barreiro de água turva usado pela comunidade para lavar animais. A equipe do 

Luz nas Ruas era o único contato do Estado na região, de maneira que, por ganho secundário 

pela presença de usuários/as de crack assistidos pelo Programa Luz, a família de Thaís 

começou a contar com o acompanhamento. Desde então, a equipe fazia esforços de 

articulação com a saúde, a assistência e a educação do município com o objetivo de tirar 

documentação dos/as adultos/as e crianças, tentar incluí-los/as em programas sociais, 

referenciar às crianças à escola, trabalhando conjuntamente com o conselho tutelar. Acerca de 

seu contexto de uso, a jovem refere: 

Thaís: (Usei) Em todas as gravidezes. E mais nela, nela eu fumei muito. Eu passei 

mais de cinco dias só fumando. (...) Só fumando, fumando, fumando. Aí cansei um 

dia, aí dormi na calçada. Cansada. Não comia nada, dela. Pensava que ela ia nascer 

doente ou morta.    

Shirleidy: Tu achavas que ela ia nascer doente por quê? 

Thaís: Porque era muito crack e cachaça. 

Shirleidy: Tu ouviste falar alguma coisa com relação a essa coisa do crack e da 

criança? 

Thaís: E então. O pessoal me dizia, o que me vendia. Que o crack faz aborto, que 

nasce doente os meninos. Muitos não vendiam. 

Shirleidy: Por conta da tua barriga? 

Thaís: Da barriga. 
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Shirleidy: Quem te dizia eram as pessoas que tavam te vendendo?   

Thaís: Era. Falava: “Vai embora pra casa, minha irmã. Vai cuidar da tua barriga, do 

teu filho. Capaz de tu morrer por aí buchuda.” Me dava conselho, eles.  

 Na fala, Thaís refere o contexto de uso intenso de crack por ela na gestação da 

segunda filha. Observa-se, portanto, que embora não estivesse referenciada a nenhum serviço 

de assistência à saúde, uma vez que sua casa foi construída em terreno invadido – e, portanto, 

desterritorializado – o discurso da saúde que aponta os possíveis danos do uso de crack para o 

feto estavam presentes no cotidiano da jovem. Esse discurso tem o potencial de reiterar a 

norma materna, uma vez que propõe toda uma forma de viver a gestação criando, inclusive, 

um protocolo de acompanhamento dessa condição na saúde: o pré-natal. De maneira que, as 

mulheres que não realizem a assistência à sua gestação através desse formato podem ser 

consideradas como negligentes. 

 A jovem grávida usuária de crack está então colocada em situação de exclusão entre 

os excluídos, visto que se observa um movimento do/a usuário/a de validar negativamente a 

experiência das grávidas no uso de crack, influenciados pelo discurso da saúde, mas, 

especialmente, pelos discursos míticos acerca das experiências maternas. O traficante se 

recusa então a vender a droga, aparecendo aí como uma rede de cuidado e também de controle 

social sobre a vida da grávida usuária.  

 Isso evidencia o local social delicado onde estão as mães usuárias de crack, 

posicionadas na interseção entre o mito do amor materno e o estigma do/a usuário/a de 

drogas, ainda mais especificamente o uso de crack. Essas mulheres, que não correspondem 

aos discursos hegemônicos da mãe mítica, são consideradas inaptas em suas capacidades 

femininas, já que, ao pontuar a maternidade como a “vocação” da mulher, essa se vê reduzida 

apelas ao seu lugar materno.  

“Dois membros da equipe referem que as jovens usuárias mulheres não querem fazer 

pré-natal. Que Thaís diz que não fez pré-natal nos outros filhos, porque vai fazer 

diferente com esse? Um dos membros da equipe diz: “Não adianta dizer pra elas 

que é um direito delas” (DIÁRIO DE CAMPO, 2014).  

A equipe do Luz nas Ruas fez várias negociações com a jovem para que a mesma 

realizasse os exames de pré-natal. Essas negociações incluíram uma “barganha” com 

benefícios sociais como o recebimento de cesta básica e de enxoval para o bebê. A jovem 
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utilizava de um critério de igualdade para comas crianças: “se eu não fiz nos outros, porque 

vou fazer nesse?”. Pontuo a aproximação da equipe com o discurso do sujeito de direitos: 

“Não adianta dizer pra elas que é um direito delas”. Essa fala culpabiliza a jovem pela sua 

recusa em não realizar o pré-natal.  

No contato com a equipe, comecei a discutir com eles/as o que significava para Thaís 

ouvir que o pré-natal era um direito dela. Como o discurso do sujeito de direitos chega para 

uma pessoa que, em sua história de vida, esteve sempre à margem do Estado, não tendo 

garantido os seus direitos mais básicos de moradia, alimentação, saúde? A partir disso posso 

observar como os discursos míticos acerca da maternidade ao exigir das mulheres ações e 

sentimentos “tipicamente” maternos, desinteressam-se pelas condições sociais em que essas 

mulheres existem.  

O olhar homogeneizante que busca encontrar em toda mulher mãe as representações 

míticas e hegemônicas dessa função faz com que silenciemos, não consigamos ver a 

multiplicidade das mulheres e suas experiências enquanto mães. A equipe de saúde precisa 

trabalhar no sentido de não operar a partir das visões hegemônicas maternas que propõe a 

dualidade entre mães “boas” e mães “más”. Para tal, uma visão interseccional se faz 

necessária, para que ao olhar para Thaís: jovem, negra, analfabeta e em situação de extrema 

pobreza, possa compreendê-la para além da culpabilização de quem se recusa a fazer o pré-

natal. Acerca disso Zanello & Silva pontuam que: “É fundamental, portanto, resgatar o 

cotidiano e a vida dessas pessoas, sob pena de estarmos silenciando males sociais (de 

gênero, raça e pobreza) sob a rubrica de uma ciência dita neutra e imparcial” (ZANELLO 

& SILVA, 2012, p. 274). 

Shirleidy: Durante a gravidez tu não tinhas feito nenhuma consulta? 

Thaís: Não. 

Shirleidy: Tu nunca tinha ido pra... 

Thaís: /Não. Aí pronto. Fiz desse agora, desse agora tomei até duas injeções! Eu não 

tomei nenhuma deles. Tomei duas injeções e fiz o ultrassom, aí estava sentada e não 

deu pra ver não.  

Shirleidy: E esse agora tu fizeste por quê? 
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Thaís: Eu fiz por causa do conselho... Que estava muito no meu pé. Aí pra não tomar 

meus filhos, né? Tem que fazer. Aí eu fiz, mas fiz só por causa disso mesmo. Se 

não, não ia não. 

 Nesse trecho de seu discurso, Thaís demonstra como as instituições e seus discursos 

de verdade sobre o materno vão ter influência em sua forma de viver a maternidade, através 

de uma regulação dos corpos. Se o fato de Thaís não fazer o pré-natal poderia prejudicá-la na 

disputa de guarda dos seus filhos mais velhos isso se dá pela institucionalização de um 

discurso da saúde que diz que a “boa” mãe, a que é capaz de cuidar dos/as filhos/as, é a que 

cuida da sua gestação através do pré-natal. 

 Nesse sentido, Corrêa (2014) pontua como até o século XVII o parto era considerado 

“assunto de mulher” e a parteira e a mãe da parturiente eram as responsáveis por fazer os 

preparativos para que o nascimento pudesse acontecer, esses envolvendo inclusive as rezas e 

superstições. No século XVII surge a figura médica na assistência ao parto, sendo que, 

inclusive, esses eram homens. Atualmente observa-se o fortalecimento do discurso médico e 

como há um ordenamento das experiências a partir do discurso da saúde, normatizando, 

inclusive, a gestação e o parto (COSTA, 1983). Segundo Corrêa: “Na nossa sociedade a 

grávida torna-se „doente‟ e necessita de cuidados médicos como alguém com problemas de 

saúde. Diminui a confiança em si quanto à capacidade de prosseguir uma gravidez e dar a 

luz sem intervenção médica” (CORREA, 2014, p.366-367). 

 A discussão acerca da possibilidade da mulher ter seu/sua filho/a fora do ambiente 

hospitalocêntrico tem feito surgir um movimento pela humanização do parto, levantando 

grande discussão acerca do saber – poder sobre o parto. Michel Foucault (1977) chamou de 

biopoder a prática dos estados modernos e sua regulação das pessoas à eles, através de várias 

técnicas para obter o assujeitamento dos corpos e o controle das populações. Dessa forma o 

autor pontua como as práticas de saúde servem para efetivar esse controle sobre os sujeitos, 

através do discurso do “saudável”, que vai determinar os comportamentos adequados e os 

inadequados. O que quero focalizar aqui é como as instituições criam discursos de verdade 

que vão normatizar agora a experiência de todas as pessoas, mostrando como os discursos 

hegemônicos com suas “verdades” sobre o que é uma mãe operam através dos dispositivos 

institucionais da saúde e da assistência. Discutirei melhor no eixo três dessa análise acerca das 

experiências das jovens entrevistadas na saúde. 
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“Algum tempo depois das entrevistas, voltei a visitar Thaís junto à equipe do Luz 

nas Ruas e fomos conhecer sua filha que havia nascido. A jovem me contou de sua 

experiência no hospital, relatando que a filha ficou internada alguns dias devido a 

uma infecção urinária materna não tratada que acabou passando para a bebê. Uma 

técnica da equipe pontuou: “Tá vendo, se você tivesse feito o pré-natal talvez isso 

não tivesse acontecido, né?” Ao que a jovem respondeu: “Era mesmo, né?”. Thaís 

estava amamentando a filha, estava mais gorda, a casa estava organizada e as 

crianças estavam limpas. Ela dizia estar evitando fazer uso do crack por conta da 

amamentação. Ao fim, a equipe referiu com felicidade que seu uso estava mais 

organizado e que ela estava melhor agora, diante de tudo isso” (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2014). 

 Diante disso, quero problematizar a consideração de que a “casa organizada e os 

filhos limpos” apareçam enquanto sinal positivo de saúde mental para a jovem. Acredito que 

temos aí também a operação de uma norma de gênero, e que os mesmos aspectos talvez não 

fossem suficientes para serem considerados um sinal de saúde para o esposo de Thaís, 

também usuário de crack acompanhado pela equipe. Acerca disso, Valeska Zanello e René 

Silva pontuam: 

Nossos “olhares” são marcados pelos valores de gênero, os quais se tornam fator 

determinante na atividade hermenêutica da leitura dos sintomas. Tendemos a julgar e 

avaliar a partir de certos padrões ideais, inscritos e constituídos culturalmente. (...) 

Faz-se necessário treinar o olhar do clínico para que seja crítico aos seus próprios 

valores de gênero, que se fazem invisibilizados, quer queira, quer não, no diagnóstico 

(ZANELLO & SILVA, 2012, p. 269). 

 Dessa forma, penso que reflexões acerca do gênero podem desnaturalizar diferenças 

anteriormente consideradas como intrínsecas. Nesse sentido as normas de gênero atuam com 

fins de produzir sempre o mesmo padrão de mulheres conformadas aos discursos 

hegemônicos.  

Nesse eixo pontuo como o discurso das jovens sobre maternidade está atravessado 

pelos conceitos hegemônicos sobre o que é ser mãe, relacionando essa prática a cuidado, 

amor, responsabilidade, ser exemplo. As ideias hegemônicas atuam também posicionando 

mulheres nos espaços, sentimentos e práticas culturalmente destinados a essas pelas normas 

de gênero. Essas normas colocam para as jovens entrevistadas, conflitos ao posicioná-las 

enquanto mães e mulheres más. Diante disso, as interlocutoras constroem estratégias que as 

possibilitem, enquanto usuárias de crack, exercer a maternidade com seus/suas filhos/as. No 

eixo dois da na análise discorrerei sobre essas estratégias enquanto resistência ao sistema de 

dominação do discurso hegemônico acerca da maternidade. 
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4.2 RESISTIR PARA EXISTIR: OS ENTRAVES E AS POSSIBILIDADES DAS JOVENS 

MÃES USUÁRIAS DE CRACK 

 

Está tudo dominado
35

? Ou é possível se pensar em “linhas de fuga”
36

, em uma outra 

ordem, que não a vigente? Mais especificamente, as jovens mães usuárias de crack se utilizam 

de estratégias de cuidados diferentes das mães não usuárias? Quais são as falas das jovens que 

me permitem vislumbrar essas resistências? Nesse tópico da análise buscarei evidenciar de 

que forma as jovens entrevistadas rompem com os discursos hegemônicos acerca da 

maternidade, constroem resistências aos sistemas de opressão e a partir de que tipo de 

estratégias. 

Por algum tempo, as resistências foram entendidas como sinônimo de desobediência à 

ordem, como um fluxo contrário, “resistir contra, ou resistir a”, determinando assim, seu 

caráter negativo (ROQUE, 2002). Mas, segundo Tatiana Roque (2002), na 

contemporaneidade as resistências podem ser compreendidas no seu sentido afirmativo, no 

que elas, como potência, podem produzir. Criar, transgredindo a ordem, o status quo. É neste 

sentindo de resistências que “olho” as participantes desta pesquisa e percebo os seus discursos 

sobre as experiências da maternidade. 

4.2.1 “Em maternidade para viciada em crack, mãe tem alta, mas bebê fica
37

”: mães 

usuárias de crack e o desvelamento do mito do amor materno. 

 

Até aqui já é sabido que são relacionados ao crack significantes negativos, os quais 

estereotipam e excluem os sujeitos que fazem uso da droga. Na presente pesquisa optei por 

observar como mulheres jovens usuárias da pedra relatam suas experiências acerca da 

                                                           

35
 Slogan de uma festa de funk que anuncia o domínio, seja de uma nova forma de fazer música de protesto, 

retratando a vida dos marginalizados, seja para anunciar que o tráfico, como poder paralelo, tem o domínio sobre 

a população. 

36
 (DELEUZE & PARNET; 1998). 

37
 Matéria da Folha de São Paulo, em 21/12/2012. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/12/1198702-em-maternidade-para-viciada-em-crack-mae-tem-

alta-mas-bebe-fica.shtml. Acesso em: 02/05/2015. 

http://h
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maternidade, pois uma vez que são percebidas como indivíduos errantes, encontram-se em 

constante conflito com a sociedade por serem mães. Os discursos hegemônicos negam a elas o 

lugar materno, por considerar que estas não dispõem de práticas de amor, cuidado, 

responsabilidade, dentre outros comportamentos ditos maternais. 

Por diversas vezes em conversas informais, sempre que eu revelava o tema da minha 

pesquisa de mestrado: “a experiência de maternidade das mulheres usuárias de crack”, ouvia 

discursos culpabilizadores ou penalizados, como: “É uma tristeza mesmo. Nem quando se 

tornam mães essas mulheres conseguem se livrar da droga”. Esses discursos mostram como 

o consumo das jovens é observado como uma decisão individual, afastada do contexto social 

e, via de regra, partem de duas concepções das mães usuárias: delinquentes, mulheres más – 

em sua maioria – ou como coitadas, doentes, dependentes, incapazes. 

Em 2012, uma maternidade da cidade de São Paulo decidiu realizar um protocolo 

destinado a mães usuárias de drogas ilícitas, a fim de ter certeza que “a mãe não seria uma 

ameaça ao futuro do bebê”. Tal medida se deu, de acordo com a instituição, porque estas 

mulheres são tidas como irresponsáveis, descuidadas, pessoas que normalmente não possuem 

vínculos familiares fortes, e passam a maior parte do seu tempo na rua, fazendo o uso da 

droga. Àquelas que não afirmam o uso, segundo uma profissional de saúde do local, “os 

bebês denunciam: nascem muito pequenos, inquietos, choram muito, tremem”. 

Tais enunciados “convidam” as usuárias de crack a ocuparem o lugar que alude ao 

mal, à incapacidade, um âmbito que nega suas próprias experiências. Os processos de 

resistências são criados a partir do momento em que estes sujeitos negam o lugar 

estereotipado, e reivindicam a consideração do seu olhar, a respeito de suas próprias 

vivências. A seguir irei apresentar fragmentos das falas das jovens, a fim de demonstrar que 

existem outros enunciados que versam sobre a vontade e a capacidade destas poderem ser 

mães e cuidar de seus/suas filhos/as e serem usuárias de crack. 

S: E aí depois que tu foste mãe, como foi pra tu essa coisa de ser mãe?  

T: Foi uma surpresa, né? Que eu nunca imaginava ter filho. Aí agora eu tenho, mas 

mesmo assim... Tem dia que eu ligo, tem dia que eu não ligo. Sou muito ignorante 

com os dois. Muito com ele, principalmente com ele é que eu sou mesmo.  

S: Quando tu te tornaste mãe alguma coisa mudou na tua vida? 
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T: Mudou... Mudou muito. Eu saia muito, eu gostava de festa. E agora não, agora eu 

tenho que tomar conta dos dois e da casa e do marido, né? Aí tem dia que eu 

desando mesmo, tem dia que eu deixo com a minha sogra e saio. Vou embora pra 

rua e só chego no outro dia.  

S: Sim, tu falaste que mudou pensando em responsabilidade, né? Que tu tens coisas 

pra fazer.  

T: É, ainda estou mudando, né? Ainda não mudei direito não. 

S: E com relação a dificuldade, quais foram depois que tu te tornaste mãe? Teve 

alguma coisa que se tornou mais difícil? 

T: Muita. Teve só... Depois que eu me tornei mãe teve só a dificuldade de tomar 

conta direito, viu. Porque ainda não peguei a manha não [Risos]. De tomar conta 

direitinho não. Tomo conta, né? Mas não direito.  

A partir dessas falas de Thaís observo que ela relata aspectos de ambiguidade em 

relação à maternidade. Podemos inferir de sua fala em primeiro lugar a existência de uma 

forma correta de cuidar do filho e da filha. Esse ideal me parece estar relacionado a 

amplamente divulgada ideia de uma relação entre maternidade e um amor incondicional que 

se apresenta através das práticas de cuidado para com as crianças. A relação entre 

maternidade e sacrifício foi apresentada por Sílvia Nunes (2011) como havendo surgido no 

século XIX com fins de fortalecer o pertencimento das mulheres no âmbito do íntimo, do 

privado, através da maternidade. Dessa maneira, as mães deveriam sacrificar seus desejos de 

realizações em outras áreas em prol de uma dedicação maior, sacrificial, pelo cuidado e 

desenvolvimento “adequado” aos/as filhos/as. 

 Como pontua Marcia França (2013) esta associação está diretamente relacionada a 

uma compreensão essencialista do feminino, visto que “o processo de essencialização da 

diferença sexual implica a elaboração de afirmações universalistas que fixam e aprisionam a 

feminilidade em moldes estruturados” (FRANÇA, 2013, p.58). Dessa maneira, uma visão de 

linearidade entre sexo, gênero e maternidade como “essência” das mulheres, vai exigir das 

fêmeas humanas um comportamento de cuidado com os/as filhos/as às custas de sacrifícios 

pessoais que estariam “pré-programados” nelas. A mulher teria em si a capacidade para cuidar 

“direito”, pois essa estaria imbutida no tal “instinto materno”.  

 Thaís ao pontuar que ainda “não aprendeu a cuidar direito” (sic) vai desestabilizar a 

imagem tradicional da mãe nata ao relatar sua dificuldade em se enquadrar no modelo de 
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perfeição materna, pondo em questão esse amor e esse cuidado instintual, pré-programado ao 

apresentá-lo como processo que está em curso em sua vida. Todavia, apesar de resistir a um 

pacote de comportamentos prontos para a mulher ao tornar-se mãe, Thaís aponta para a 

existência de uma forma “correta” de cuidar a qual ela, “mulher errante”, ainda não “dá 

conta”. 

 Fica evidente a existência de discursos hegemônicos que operam e influenciam as 

experiências de maternidade das mulheres e que, esses discursos, se corporificam 

classificando-as como boas ou más mães, que seriam, respectivamente, aquelas que cuidam 

“direito” e aquelas que não conseguem atingir essa meta. Sobre essas últimas, Sílvia Cristina 

Yannoulas vai pontuar que as afirmações essencialistas universais sobre o que é ser mulher e 

ser mãe vão prescrever um código de conduta para todas as mulheres e todas as mães e, 

através do mesmo código, vão julgar negativamente e descriminar todas aquelas cujas práticas 

não seguem as normas propostas como ideais (YANNOULAS, 1994; FRANÇA, 2013). 

As jovens mães interlocutoras dessa pesquisa se veem então classificadas a partir 

destas normas enquanto mães irresponsáveis, mulheres que falham em sua própria essência, 

uma vez que não conseguem sacrificar o prazer que obtém do uso da droga em prol do “bem” 

dos/as filhos/as. Todavia, entre as quatro jovens entrevistadas nesta pesquisa, Thaís e Brenda 

cuidam e moram com as crianças e Larissa também cuidou dos/as filhos/as por um tempo. As 

jovens apresentaram então estratégias de cuidado com sua prole durante o uso de crack. 

Brenda: [...] Mesmo antes dela ir pra lá, que a gente usava com ela em casa. A gente 

só usava depois que ela dormia. Fazia a comida dela, dava a comida dela, dava 

banho, botava uma roupa e botava ela pra dormir. 

Shirleidy: Então ela nunca te viu usando? 

Brenda: Não... A gente sempre procurou esconder. Quando ela estava acordada a 

gente botava na sala um dvdzinho e deixava ela assistindo. Quando ela vinha a gente 

escondia. 

Shirleidy: Vocês tinham sempre essa preocupação de ela não estar presente? 

Brenda: Isso. Quando ela vinha já no corredorzinho na direção da gente, a gente se 

escondia. Escondia a lata e perguntava o que ela queria, dava se ela quisesse algum 

danone, alguma coisa a gente dava e botava pra assistir de novo. 

Thaís: [...] E quando eu fumo eu não gosto de eles estarem dentro de casa não, 

vendo não. 
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Shirleidy: E como é que tu fazes? 

Thaís: Eu boto eles pra cá [casa da avó materna]. Pra cá, pra lá [casa da avó 

paterna]. É, eu fico dentro de casa sozinha. 

Shirleidy: Tu não gosta que eles fiquem dentro de casa por quê? 

Thaís: Pra eles não me verem fumando. Que muitos vem pela mãe, né? Pelo pai. Às 

vezes nem é isso, porque minha mãe não usa e eu fumei... Amizade. Mas aí ele 

vendo a mãe fumando... Principalmente ele que tem três anos, né? [...] Fica curioso. 

Vai querer saber, botar na boca, né? 

As falas mostram a realidade delas enquanto usuárias de crack que moram com os/as 

filhos/as, em seus esforços cotidianos para cuidar deles/as e fazer uso da pedra. 

Primeiramente, o aspecto já pontuado no eixo analítico anterior acerca da compreensão de que 

“ser mãe significa ser exemplo para os filhos” acarreta diretamente na necessidade de, em 

elas sendo mães que usam crack, desenvolverem estratégias de cuidado para com as crianças 

durante o uso. 

Nesse sentido, observa-se a influência dos discursos hegemônicos sobre maternidade, 

na compreensão de que, como a droga faz mal e eu sou adepta dessa prática, meu 

comportamento é mau e meu filho não pode me ver tendo um comportamento ruim. A esse 

respeito, observo que a resistência é contra a impossibilidade de conciliar o uso da droga com 

o cuidado com os/as filhos/as. As jovens criam estratégias para cuidar das crianças mesmo em 

seu cotidiano de uso. Todavia, apesar das mulheres romperem, em suas práticas cotidianas, 

com afirmações hegemônicas acerca da incapacidade delas em cuidar, elas reiteram a ideia de 

que o comportamento de uso deve ser escondido dos filhos, pois é mau em si mesmo, uma 

vez que, estamos tratando de uma droga ilícita. 

Nesse aspecto, as experiências de maternidade das participantes do presente estudo são 

atravessada pelas disputas legais de guarda. Das jovens entrevistadas na pesquisa, só Brenda 

não enfrentava disputa pela guarda de seu filho e sua filha, todavia lidava com as ameaças de 

seu pai de entrar com o processo na justiça. Acerca da possibilidade de cuidar dos/as filhos/as 

mesmo sendo usuárias de crack, as jovens relataram: 

Shirleidy: O que é que tu achas dessa história da disputa de guarda? 
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Thaís: Tô achando ruim, né? Eu não quero perder meu filho pra ninguém não, nem 

minha filha. Foi eu quem tive, eu que tenho que criar. E eu não vou perder não, eu 

tenho fé em Deus que eu não vou perder não.  

Shirleidy: E nessa coisa da disputa da guarda, a discussão é se a pessoa que usa 

crack tem condições de cuidar de um filho. [...] O que é que tu achas disso? 

Thaís: Eu tenho muita. Eu fumo porque eu quero. Se eu não quiser eu não fumo não. 

Shirleidy: Tu já passou algum tempo sem fumar?  

Thaís: Passei, passei 6 meses, 7.  

Shirleidy: O que é que tu pensas sobre isso? Sobre a mulher que usa crack e a 

criança. Tu achas que ela tem condições de cuidar da criança? 

Larissa: (...) Com certeza. Não todas não, mas tem mãe que pode cuidar do seu filho, 

sim. Que eu usava crack, mas eu não deixava de dar banho no meu filho, de dar a 

comida do meu filho, de estar ali pertinho dele... Ia na cidade fazer os “corre” e meu 

filho só usava roupa da C&A. Meu filho só usava roupa da C&A. 

Shirleidy: O que é fazer os “corre”? 

Larissa: Os corre, eu ia pro shopping pedir, ia pros ônibus pedir também. E, meu 

filho só usava roupa da C&A. Sapatinho, tudo da C&A e tudo Johnsons. E a fralda 

que meu filho usava era cremer. Nem certos ricos veste todo dia a fralda de seu filho 

cremer. E eu todo dia tinha os pacotinhos de fralda cremer dele. 

Shirleidy: Na rua tu estavas com ele? 

Larissa: [Balança a cabeça afirmativamente].  Aí depois eu pensei: “oxe, meu filho 

vai ficar na rua não”. Aí fui passar um tempo na casa da avó dele. (...) Aí depois eu 

comecei de novo, tive outra recaída e não voltei pra casa mais e ela conseguiu ficar 

com meu filho. 

 Thaís ao relatar que pode cuidar dos filhos evidencia o controle que ela refere ter de 

seu consumo de crack e a possibilidade de parar de usar, como já fez antes, por influência da 

amamentação. Dessa maneira, apesar da resistência aos discursos hegemônicos, a jovem 

acaba reiterando a ideia de que ela pode cuidar se parar de usar a droga. Já Larissa pontua que 

ela é capaz de cuidar dos filhos a partir de sua possibilidade de garantir não só a subsistência 

dos filhos, mas também o acesso destes a objetos agregadores de status social, através do 

pertencimento a marcas de renome. Para tanto, ela faz os “corre” e – contando com a rede de 
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apoio familiar – sai da rua, pois não quer deixar o filho em situação de rua. Desta forma, 

mesmo no uso, Larissa
38

 desenvolve estratégias de cuidado para com o filho. 

O filho de Wilma estava em uma casa abrigo enquanto a decisão legal não acontecia. 

Acerca disso, ela comenta: 

Shirleidy: E o que tu querias que acontecesse? 

Wilma: Queria que viesse pras minhas mãos diretamente 

Shirleidy: E tem mais alguém que tá interessado na guarda dele? 

Wilma: A madrinha do meu filho. 

 Nos contatos pós entrevista com Wilma, a mesma nos referiu que a madrinha do filho, 

que ela referiu inicialmente como alguém que estava tentando conseguir a guarda legal da 

criança e ela tinham um acordo. Caso ela conseguisse ficar com a guarda da criança, uma vez 

que as duas são vizinhas, o menino ficaria morando na casa da mãe e a madrinha 

supervisionaria esse cuidado. Essa negociação mostra também formas de resistir à perda da 

guarda dos filhos/as, através da criação de redes de cuidado compartilhado do/a filho/a. Desta 

forma, resistir é existir, exprimindo, num processo de existência, uma subjetividade singular. 

Para Tatiana Roque (2002), a resistência “ultrapassa o dever de um engajamento motivado 

pelo valor moral dos fins, tornando-se, sobretudo, um modo necessário que afirma uma 

maneira de estar no mundo, de fazer um mundo” (p. 28). 

4.2.2 “E meu cartão SUS não vale não, é”? A resistência da existência. 

 

 

Larissa: Eu acho assim que às vezes algumas mulheres não vão (Refere-se ao pré-

natal) porque as mulheres não tem força de vontade e não tem ninguém pra ajudar. E 

depois também tem algumas agentes de saúde que acham que são demais. Que 

gostam de desfazer das pessoas. Eu já passei por isso. 

 

Shirleidy: Com uma agente de saúde? Como foi isso? 

                                                           

38
 Larissa perdeu a guarda do segundo filho para a avó paterna e, após nossa entrevista, depois de 

acontecimentos que serão referidos no próximo eixo da análise, passou a enfrentar disputa legal de guarda acerca 

de sua filha mais nova. 
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Larissa: Foi lá em Goiana. Ela disse que não ia dar pra me atender porque tinha 

muita gente. Eu olhei pra cara dela e disse: Isso é porque eu sou usuária, é? Pois se 

tu não me atenderes eu quebro tudo aqui, até tu eu vou quebrar. Aí eu esquentei a 

cabeça mesmo, podia dar merda. Podia até a polícia chegar e eu ia dizer ao policial 

olha: essa aqui não quer me atender porque eu sou usuária de crack. E meu cartão 

SUS não vale não, é? E meu filho que tá aqui dentro de mim, não vale não? Ele tem 

culpa porque eu sou usuária de crack? Ele ia dizer: Tem que atender, moça. Ela ia 

olhar assim na minha cara e... Sem bronca. 

 A partir deste fragmento da fala de Larissa observo que a mesma, ao compreender que 

a agente de saúde estava dificultando o atendimento médico, relacionou tal prática ao fato 

dela ser usuária de crack. Indagou a profissional qual era a relevância disso para que a mesma 

fosse atendida, e perguntou que culpa tinha o filho. Esta situação para a jovem parecia injusta, 

visto que ela estava grávida e precisava de cuidados naquele momento. A partir da análise de 

resistência proposta por Lucia Rabello de Castro, em seu artigo “Entre a subordinação e a 

opressão: os jovens e as vicissitudes da resistência na escola”, a situação pode ser observada 

pelo sujeito subordinado, como um “abuso da autoridade, uma truculência do poder [...], 

[...] um blefe do contrato cujos deveres não são cumpridos por uma das partes, sem 

quaisquer consequências, a não ser o prejuízo” (CASTRO; 2012, p.81), o qual aqui seria 

destinado a Larissa. 

 Esta rejeita a ordem imposta pela profissional de saúde, afirmando que se a mesma 

não atendê-la, a jovem iria “quebrar tudo”, o que faria a polícia ir até o local, esta, por sua 

vez, iria resolver o problema e fazer com que ela fosse atendida. Neste caso, a resistência está 

se exteriorizando em resposta a uma indignação, num confronto explícito. Entendo que 

Larissa realizou uma ruptura em relação ao status quo, ao passo que, insistiu em uma ação 

que acreditava ser seu direito, e direito do seu filho. Creio também que a jovem articula uma 

estratégia para “manter-se viva” diante do contexto opressor, e de injustiça (CASTRO, 2012). 

 No tocante as resistências criadas pelas jovens mães usuárias de crack, pontuo que elas 

desenvolvem estratégias a fim de cuidarem, amamentarem os/as filhos/as. Diante dos 

discursos vigente que ditam que elas, por causa do comportamento de uso, não são aptas aos 

cuidados maternos, ao amor materno, estas mulheres rompem com os enunciados dominantes, 

e [d]enunciam a existência do amor mítico materno (BADINTER, 1980). As resistências não 
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são realizadas sempre conscientemente, muitas vezes as estratégias são criadas para a 

existência. 

Contudo, podemos observar também que a maior parte dos comportamentos 

desenvolvidos com propósito de cuidados com os/as filhos/as são ações voltadas para 

adequarem-se a ordem. Neste sentido, as jovens mães “cuidam” de seus/suas filhos/as 

utilizando-se de parâmetros hegemônicos. Por exemplo, a ideia de interromper – 

direcionando-se ao programa Luz ou individualmente – o uso do crack para efetivar mais e 

melhor o cuidado com os/as filhos/as é bastante presente nos discursos das usuárias. Do 

mesmo modo, poder comprar objetos de marcas comercializadas e socialmente vistas com 

muito prestigio, faz com que as jovens sintam-se realizando “seu papel de mãe”, já que 

conseguem prover para suas crianças objetos valorizados em nossa sociedade capitalista. 

Desta forma, acreditam estar protegendo, cuidando dos/as seus/suas filhos/as. Nesse sentido, 

pontuo que, para as jovens, resistir é ocupar o lugar da norma. 

Assim, considero que, nem os enunciados de resistência são tão somente enunciados 

da flexibilidade, tampouco o discurso hegemônico é rígido e imutável, permanecendo 

inalterado no decorrer da história. Eles sofrem influência e são influenciados, a tal ponto de, 

na opressão emergir discursos de resistência, modificando a dominação. Por sua vez, o 

contexto de dominação possibilita que se criem discursos que apontem para a resistência, a 

existência de subjetividades singulares e a coexistência de subjetividades plurais 

(NASCIMENTO, et al, 2004). 
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4.3 A REDE DE APOIO SOCIAL DAS JOVENS E O CIRCUITO QUE (DES)INTEGRA A 

EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE DELAS ATRAVÉS DE SUA RELAÇÃO COM 

O ESTADO. 

 

  

Nesse último eixo temático da presente análise, buscarei realizar o objetivo específico 

três deste estudo, que consiste em descrever e analisar a rede social de apoio das mulheres 

jovens durante as experiências de maternidade. A perspectiva utilizada para pensar a rede 

social de apoio baseia-se no conceito de Donna Haraway (2009) de circuitos integrados.  

Esse conceito propõe a importância de como a família, a saúde, a legislação, a 

comunidade, a educação, a religião entre outras instituições e seus discursos de verdade, 

atuam nas experiências das jovens de maneira a permitir que a maternidade aconteça, 

integrando essas experiências, ou a dificultar que as experiências se realizem, desintegrando-

as. Dessa forma, a autora pontua a necessidade de compreender a vivência a partir dos 

componentes da rede das jovens (ibid). Nessa pesquisa, embora não tenha entrevistado os 

componentes do circuito, considerei que essa perspectiva seria útil para pensar em que 

contexto a maternidade aconteceu e como as jovens apresentam, em sua fala, a influência da 

atuação dessa rede. Além disso, considero que minha experiência de observação participante 

no Programa Luz é parte integrante desse circuito. 

Diante disso, a partir dos temas que surgiram nas falas das jovens, discutirei a rede de 

apoio apresentando inicialmente quem as jovens me referiram como tendo ajudado durante as 

experiências de maternidade. Na sequência, ampliarei o conceito para discutir o contexto de 

vida das mulheres e seu acesso à educação, à saúde, além das experiências de violência - no 

que se refere à área de segurança pública - e do enfrentamento de processos legais de guarda 

dos/as filhos/as. Por fim, busco analisar a relação das interlocutoras da pesquisa com o 

Estado, de maneira mais ampla. 
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Como programa de tratamento componente da Rede SUAS
39

, o Programa Luz atua na 

integração desse circuito através da promoção do acesso aos direitos e reinserção social dos/as 

usuários/as. Esse serviço busca possibilitar a organização de um novo projeto de vida, a 

aquisição de novas referências na sociedade e a conscientização dos direitos e deveres de 

cidadania (SEDAS, 2010). Mais do que conscientizar, todavia, o Programa Luz pretende a 

partir da construção do projeto individual de acompanhamento (PIA) do/a usuário/a, 

conjuntamente com ele/a capacitá-lo/a para exercer com plenitude o seu direito à cidadania. 

Segundo Ileno Costa: “O exercício da cidadania para o sujeito em tratamento significa o 

estabelecimento ou resgate de uma rede social inexistente ou comprometida pelo período de 

uso problemático da droga” (COSTA, 2014, p.62).  

A assistência a usuários/as de drogas que anteriormente era feita quase exclusivamente 

pela saúde, agora, pela compreensão de que a complexidade do fenômeno dos problemas 

relacionados ao uso de drogas requer uma assistência intersetorial, busca integrar as práticas 

da segurança pública, saúde, assistência social, educação, entre outras. Para tal, o Programa 

Luz trabalha no fortalecimento de redes de cuidado, envolvendo as diversas áreas do Estado 

na assistência aos/as usuários/as. Isso é visto pela articulação com a saúde, com os conselhos 

tutelares, com a educação na tentativa de incluir os/as jovens em projetos como a educação de 

jovens e adultos (EJA) e PRONATEC
40

, entre outros.  

Assim, observam-se os desafios da atuação do Programa Luz quando a equipe busca 

reinserir o sujeito em sua teia social, resgatar vínculos familiares e sociais através da retirada 

de documentação, referenciar os sujeitos, de acordo com suas necessidades, à serviços para 

(re)construção de projetos de cuidado de si – Saúde – ; educacionais, de inserção no mercado 

de trabalho, entre outros. Dessa forma esse programa tem a difícil tarefa de atuar, a partir 

dessas e de outras intervenções, no sentido de integrar os circuitos que compõe a rede. 

                                                           

39
 Sistema Único de Assistência Social. 

40
 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) foi criado pelo Governo 

Federal em 2011 com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica no país, além de contribuir para a melhoria do ensino médio público.  
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4.3.1 A rede de apoio no cuidado com os/as filhos/as 

 

Perguntadas acerca de quem contribui com elas no cuidado com as crianças, as quatro 

jovens apresentaram a família como integrando e tornando possível o cuidado delas para com 

os/as filhos/as. Nesse sentido, observo que as estratégias de cuidado com as crianças durante o 

uso da droga se tornam possíveis pela existência de um contexto familiar de suporte às 

mulheres.  

Wilma refere rede de apoio exclusivamente familiar, citando ajudas materiais vindas 

de sua cunhada, tais como: roupa de bebê, leite, fralda, entre outros. A jovem nega ter 

recebido suporte no posto de saúde ou de algum outro serviço de assistência ou programa 

social. Larissa também alude que quem a apoia durante a experiência de maternidade são sua 

mãe e sua irmã. Além disso, a avó paterna de seu segundo filho também a apoiou no cuidado 

com ele, deixando que ela morasse com o neto em sua casa, até que, quando a mesma recaiu 

no uso do crack, a avó entrou na justiça e conseguiu a guarda do neto. A jovem refere que não 

recebeu nenhum auxilio de programa social e que conseguiu suprir as necessidades materiais 

do filho através de esforço pessoal, pedindo esmola. 

Thaís refere que conta com o apoio de sua mãe e sua sogra no cuidado com o filho e a 

filha. Além delas, refere como suporte o Programa Luz e o conselho tutelar. A jovem cita que 

não recebe nenhuma bolsa de programa social, pois não tem documentos. A partir da 

articulação do Luz nas Ruas, todavia, após a realização por Thaís de duas consultas de pré-

natal, ela recebeu o enxoval da terceira filha. Acompanhemos o diálogo abaixo: 

Shirleidy: Tu tiveste algum benefício, tipo bolsa família, algum...? 

Thaís: Não, estou correndo atrás do meu registro, que meu registro tá rasgado.  (...) 

Quem me ajuda é minha sogra, minha mãe, de vez em quando. Mas quem me ajuda 

mais é ela [Aponta para a mãe deitada]. 

Shirleidy: Aí te ajuda tanto com cuidado como com coisas, como comida...?  

Thaís: É, pra comida, essas coisas. 

Shirleidy: Além do Programa Luz que veio pra cá, quem mais tu sentes que se 

aproximou pra ajudar? 
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Thaís: O conselho tutelar. Se aproximou mais pra ajudar. 

Shirleidy: Como é essa aproximação do conselho? 

Thaís: Denúncia do povo. Que eu estava fumando muito. Aí disseram que eu estava 

fumando na frente dos meninos, que eu estava deixando lá na linha, que o trem ia 

pegar os meninos. Aí pronto, aí ela veio. A denúncia do povo do Programa Luz. 

 Pontuo a compreensão por parte da jovem de que o conselho integre a rede de apoio 

da experiência da maternidade, uma vez que esse se aproxima para iniciar o processo de 

disputa de guarda. Ao apresentar sua rede de apoio no cuidado com o filho e a filha, Brenda 

refere familiares, tais como seus pais e a ex-esposa de seu companheiro, e também o governo 

através de benefícios – enxoval, cesta básica – e da inclusão em programas sociais, no caso o 

bolsa família. A ex-esposa de seu companheiro é aludida na fala da jovem como uma parte 

importante da rede de apoio dela, tendo uma atuação de cuidado para com a família e com o 

filho e a filha do casal. Isso pode ser evidenciado nas falas: 

Brenda: (...)Aí depois de umas besteiras que a gente fez, a gente vendeu um barraco 

que a gente morava. Aí ela (filha do casal) teve que ficar com a ex-mulher dele, aí a 

gente pegou a pernoite lá (Programa Luz). Ai ficou na pernoite. 

Shirleidy: E como foi que ela (Filha do casal) saiu de casa? Porque que ela saiu? 

Brenda: Porque a ex-mulher dele viu que a gente estava usando demais. E começou 

a se preocupar com ela de comida, de ter horários dela comer, de ter as coisas dela. 

Aí levou. Pediu a gente e a gente deixou. Aí ela ficou. Ficou um bom tempo lá com 

eles. Aí agora que a gente está se organizando... Ela está com a gente de volta.  

 Dessa forma, fica claro que as estratégias de cuidado com as crianças durante o uso, só 

se tornam possíveis se existe uma rede de apoio que possibilita que isso se realize. A atuação 

da ex-esposa de Washington, marido de Brenda, mostra claramente o cuidado dela com a 

família. Quando Brenda engravidou, ela e o marido passavam o dia na casa da ex-

companheira dele, com a intenção de estarem envolvidos na rotina familiar da casa e 

pensarem menos no consumo. Da mesma forma, ela é quem, ao ouvir falar do Programa Luz, 

procurou saber e indicou ao casal o acompanhamento na instituição. Por fim, ela observa a 

dinâmica de uso do casal e, quando o este está mais intenso, propõe que a filha mais velha 

deles fique em sua casa enquanto o casal se trata e regulariza seu consumo, permitindo que 

eles continuem em contato com a menina. Quando Brenda e Washington controlam mais o 

uso, a criança volta para a casa dos pais. 
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A partir desse exemplo, observo a atuação dela integrando a experiência de 

maternidade de Brenda, tornando-a possível. Essa atuação da rede como protetora, 

possibilitando que a maternidade aconteça através do oferecimento de seu suporte pode ser 

vista também na fala de Larissa, que diz: 

Larissa: Porque eu estava morando com o pai dele aí a gente se deixou de vez, de 

vez mesmo. Aí eu não tinha com quem deixar ele (refere-se ao filho mais velho)... 

Eu não ia pra rua com ele. Aí eu tive que deixar ele na casa da minha avó. Aí minha 

avó pegou e queria levar ele pro conselho tutelar. Aí minha irmã disse não, meu 

sobrinho não vai não, me dê ele que eu vou cuidar dele. E quando ela (Refere-se à 

Larissa) estiver bem, na vida dela eu nunca vou esconder que ela é a mãe dele, não. 

Quando ela estiver bem na vida dela ela leva o filho dela pra junto. 

Das interlocutoras da pesquisa, Brenda destaca-se ao atuar acionando os serviços de 

assistência, requerendo seus direitos por iniciativa própria. É assim que ela consegue bolsa 

família, por exemplo. Essa atuação da jovem mostra que ela se considera e atua enquanto 

sujeito de direitos, acionando o Estado como suporte. 

Brenda: As dificuldades foram porque nem eu nem ele temos emprego fixo. Então, 

eu tive as coisas dos meninos através de ajuda. 

Shirleidy: Ajuda de quem? Das pessoas ou do governo? 

Brenda: Do governo eu ganhei meu enxovalzinho. Eu pego minha feirazinha todo 

mês. Meu pai e minha mãe me ajudam, sempre trazem lanche pra ela, pro colégio, 

essas coisas. Não deixam faltar. 

 Shirleidy: Mas assim, tu tens bolsa família? 

Brenda: Tenho. 

Shirleidy: As pessoas, às vezes, não conhecem. Como foi que tu ficou sabendo do 

programa? Do bolsa família? 

Brenda: Não, esse eu vi na televisão. Aí fui procurar saber, fui procurar saber e tirei 

xerox dos meus documentos, dos dele, levei e fiz. Com dois anos, quase dois anos 

depois eu fui saber se meu cadastro foi aprovado, aí foi aprovado, graças a Deus. 

Até hoje eu tenho. 
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4.3.2 A rede de apoio no cuidado do uso abusivo de drogas no Programa Luz 

 

Acerca da influência da rede de apoio social para o início e a manutenção do 

tratamento das jovens no Programa Luz elas referem: 

Shirleidy: Teu esposo usa crack também? 

Thaís: Usa. 

Shirleidy: Vocês chegaram no programa como? 

Thaís: Tudo magro, acabado. A gente tinha desandado mesmo, estava fumando 

muito. 

Shirleidy: Mas vocês souberam do programa como?   

Thaís: Ele já sabia, que ele já tinha ido duas vezes. Aí ele me levou. Ele foi num dia 

e eu não queria ir não. Aí no outro dia eu fui. Fui pra não ficar em casa sozinha, aí 

eu fui. Mas eu não queria ir não. 

Brenda: A gente frequentava o apoio (Luz Acolhimento e Apoio). Através da ex-

mulher dele. Ela conheceu, ouviu falar aí procurou saber onde era, aí soube que 

tinha um aqui no Cabo. Aí ela foi lá, procurou saber como era e depois levou nós 

dois. Aí depois disso a gente ficou frequentando lá. Enquanto a gente estava 

frequentando lá a gente tava diminuindo. 

 Thaís e Brenda referem como chegaram ao Programa Luz através da rede de apoio 

familiar. Thaís através do esposo que é também acompanhado pelo programa. Nesse aspecto, 

observa-se como a dinâmica do casal usuário pode ser tanto fator de proteção ao uso abusivo, 

quanto fator de “risco”, a depender da dinâmica do casal usuário (AGUIAR, 2014). Larissa 

refere o suporte da rede como fator motivador para que ela prossiga com o tratamento. Além 

disso, na fala que se segue, observa-se que ela – que já passou três vezes por diferentes 

unidades do Programa Luz – compreende o tratamento e tem um projeto individual de 

acompanhamento delineado.  

Larissa: Eu arrumei um senhor que ele é o meu pai. Deus botou ele escolhido na 

minha vida...  

S: E tu conheceste ele como? 

L: Na igreja. (...) Aí o que foi que aconteceu, ele pegou e quer me ajudar, ele e a 

esposa dele. Ele tem três casas, uma ele mora e duas é alugada. Ele disse que se eu 
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me comportar aqui dentro, se eu realmente mostrar que eu quero mudar ele vai me 

dar uma casa pra eu morar. 

S: Tu estais pensando em ir pro intensivo? 

L: Estou!  Eu queria passar... Eu queria não, eu vou passar os seis meses lá, vou 

trabalhar, vou morar com minha filha... Eu vou conseguir, tia. (...) Eu vou conseguir. 

Porque Deus é meu pai e eu não nasci com um cachimbo de crack na boca não.  

 

4.3.3 Carreiras escolares e atividades laborativas 

 

Como pontuado no início do primeiro eixo analítico, as entrevistadas tiveram suas 

primeiras experiências de maternidade entre os 15-20 anos, caracterizando uma gravidez na 

adolescência (OMS, 1987). Conforme explicado anteriormente, opto por não usar a categoria 

adolescência. Todavia, pela existência de uma articulação entre a gravidez nesta fase da vida 

com o abandono escolar e compreendendo a experiência das jovens como um problema de 

saúde pública, discutirei, a partir das interlocutoras dessa pesquisa, como esses dois 

fenômenos – maternidade e educação – relacionaram-se em suas vidas. 

O discurso que considera a gravidez na adolescência como um fenômeno sempre 

problemático, vai influenciar as ações de planejamento familiar sempre no sentido de 

postergar a maternidade. Todavia, acerca desses aspectos, Karla Adrião et. al (2010) em 

pesquisa intitulada: “Significados e práticas relacionadas à gravidez na adolescência em 

diferentes redes de convívio e apoio: um estudo comparativo entre as mesorregiões da região 

metropolitana do Recife e do Sertão (PE)” pontua que essa visão desconsidera a autonomia 

das jovens e a possibilidade da maternidade como um projeto de ascenção destas na 

comunidade.  

Nesse sentido, Aguiar (2014) refere que a gravidez pode ser desejada como uma forma de 

ascender socialmente em um ambiente em que a escola já não é mais atrativa e com poucas 

oportunidades de trabalho. Diante do status social materno as jovens podem compreender essa 

experiência enquanto um rito de passagem de filha para mãe, de adolescente para mulher. 

Além disso, pesquisas (ADRIÃO et. al, 2010; HEILBORN, 2003; ARAÚJO et. al., 2012) 

relatam que, entre as jovens entrevistadas nestes estudos, haviam vínculos fragilizados e até 

rompidos com a escola antes da gravidez acontecer e que a causa do abandono escolar entre 
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as jovens pesquisadas estava mais vinculada com o fato delas considerarem a instituição 

escolar desinteressante. 

Corroborando o fenômeno observado nas supracitadas pesquisas, algumas das jovens por 

mim entrevistadas já tinham rompido com o projeto educacional antes da primeira gravidez, 

como pode ser observado no diálogo com Brenda e Thaís, complementados pelo diário de 

campo: 

Shirleidy: Tu estudaste até que série? 

Brenda: Sétima série. [...] Eu estava fazendo sétima e oitava, eu estava fazendo EJA 

[Educação de Jovens e Adultos]. Aí, depois, eu parei. 

 Shirleidy: E tu paraste por quê? 

Brenda: Sei lá, preguiça também. Uma preguiça, e outra, que eu só queria ficar 

andando sem ter o que fazer. Sem ter preocupação com nada, né? Aí eu parei de 

estudar.  

“Antes do início da entrevista, expliquei à Thaís os termos do livre consentimento e 

da pesquisa, pedindo que a jovem assinasse o termo. Ela me informa que não sabe 

assinar” (DIÁRIO DE CAMPO, 2014). 

Shirleidy: E deixa eu te perguntar uma coisa: eu te falei do negócio da escola e não 

te perguntei. Tu estudaste até que série? 

Thaís: Primeira [Risos]. 

Shirleidy: E tu paraste com quantos anos, então? 

Thaís: Eu parei com 10. Quando desviei do caminho. [...] Era muita maconha, muita 

maconha mesmo. 

Shirleidy: Aí tu paraste  a escola por conta disso mesmo? 

Thaís: Parei, (...) por causa das amizades. Porque eu pensava mais nos amigos, do 

que na escola. 

 As quatro jovens interlocutoras apresentam projetos educacionais interrompidos, 

tendo todas parado de estudar durante o Ensino Fundamental. Embora eu não tenha 

questionado acerca da razão do abandono escolar a todas as entrevistadas, as duas jovens que 

trouxeram esse conteúdo, apresentam suas histórias de desistência escolar, se culpabilizando 

pelo abandono, ao definir as causas como: preguiça, desinteresse, ou o início do uso de 

substâncias psicoativas. Entretanto, observo que Thaís – que é analfabeta – refere que 
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abandonou a escola aos 10 anos, quando “desviou do caminho”, na idade em que iniciou o 

uso de substâncias psicoativas. Porém, a jovem tinha 10 anos e estava na 1ª série do ensino 

fundamental (2º ano, segundo a nova classificação), o que já aponta um atraso escolar, ou 

seja, já havia aí na relação com a escola dificuldades anteriores ao uso de maconha e ao 

nascimento do primeiro filho, fato que veio ocorrer aos 16 anos. No que se refere à fala de 

Brenda, é viável identificar que o fenômeno se repete, ela diz que, ao mudar para a casa dos 

pais, desistiu da escola por “preguiça”, porém, a mesma já estava inserida na educação de 

jovens e adultos (EJA), o que indica dificuldades anteriores. 

 Esses dados, juntamente a meu contato com as crianças que moram perto de Thaís – 

inclusive seus filhos – que não frequentam a escola, me mobilizaram a pensar se a escola 

pública atua na vida dos/as jovens de classes baixas como uma possibilidade de transformação 

de sua realidade, abrindo-lhes perspectivas de futuro. Esse mesmo questionamento foi 

levantado por Cibele Aguiar (2014), pontuando que, apesar da educação ser compreendida na 

constituição brasileira como necessária ao pleno exercício da cidadania, as instituições 

escolares são geridas a partir de políticas educacionais insuficientes, descontínuas e 

desenvolvidas sob uma perspectiva universalizante, que em pouco ou nada se relacionam com 

as camadas mais baixas da população. 

Ainda segundo Aguiar (ibid), um ciclo em torno da pobreza é evidenciado: baixa 

escolaridade – baixa qualificação – poucas oportunidades – trabalho informal. Na vida das 

interlocutoras dessa pesquisa, esse ciclo também pode ser percebido, confirmando a literatura. 

Aliada à questão escolar, foram notórias as dificuldades das jovens em construírem carreiras 

de trabalho, mantendo-as à margem do mercado formal, tendo como fonte de renda – 

inclusive para financiar o uso do crack – atividades autônomas e informais, sendo essas: 

trabalho doméstico não regularizado, trabalho informal temporário, esmolas, tráfico, atos 

infracionais (furto), venda do corpo, entre outras.  Isso foi evidenciado na fala de Thaís, ao 

expor sua atividade informal que dava acessibilidade às drogas, no período em que ela estava 

grávida do segundo filho: 

Thaís: Eu saía com um carrinho de feira por Boa Viagem. Ia de Boa Viagem até no 

Entra Apusso, pedindo [...] comida, dinheiro, tudo, até roupa, fralda. Eu ganhava (...) 

muita fralda, [...] latas de leite e vendia, mentindo e dizendo que tinha filho que 

estava passando fome. [...] Eu pegava o dinheiro pra comprar o crack.   
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 O depoimento a seguir, da interlocutora Larissa, acrescentou à conjuntura da 

exploração do trabalho infanto-juvenil, um acesso progressivo ao exercício do tráfico de 

drogas. Ela tinha 14 anos, quando sua tia a levou para trabalhar nos serviços gerais de uma 

casa de prostituição, cenário onde iniciou o uso e a venda do crack. Adiante, sua realidade foi 

marcada por ameaças, violência e privação de liberdade, tendo sido nesta complexidade 

contextual onde ela engravidou. 

Larissa: Foi o dono do cabaré, que minha tia trabalhava na cozinha dele, aí eu ficava 

lá ajudando lá. Junto com ela, né? Ajeitar, varrer, lavar os pratos. Aí, daqui a pouco, 

eu vi ele fumando. Só que eu não sabia o que era aquilo, naquele tempo, era na lata. 

E aí eu peguei e fui perguntar a ele o que era. Aí, ele me chamou pra provar. Aí, eu 

provei. 

[...] Shirleidy: Me fala um pouquinho sobre de lá pra cá como teu uso evoluiu, 

mudou. 

Larissa: Ficou mais pesado, porque tinha um lugar lá, (...) onde as meninas ficavam 

se prostituindo, e como eu tinha amizade com os meninos lá embaixo, eu vendia 

pedra pros meninos lá em cima. Aí, eu comecei, vendia e fumava, (...) ai foi 

aumentando, aí depois, eu não pude mais ficar lá, porque eu estava arriscada de 

morte. 

Shirleidy: E lá em Recife como foi que tu foste pra rua? 

Larissa: Eu estava no Programa Luz, aí eu peguei e namorei com João e saí com ele 

pra rua. Aí fiquei grávida dele. (...) Foi preso eu e ele por 157. (...) Roubo à mão 

armada. 

Dessa forma, a relação das jovens com as oportunidades de construir seus percursos de 

vida são limitadas pelo contexto social e econômico, dificultando-lhes inventar um projeto de 

vida que lhes possibilite quebrar o ciclo da miséria em que estão incluídas. Como pontua 

Edward MacRae: 

O usuário é geralmente concebido, de maneira estereotipada, como 

irresponsável e incapaz de gerir adequadamente sua vida. Dessa forma, 

problemas estruturais da sociedade, como a má distribuição de renda, as 

deficiências dos sistemas de educação, saúde e segurança pública não são 

levados em conta (MACRAE, 2014, p. 37) 

  

Diante disso, o discurso culpabilizador da mulher pela gravidez e/ou uso da droga para 

seu “fracasso escolar” é reducionista e não implica a responsabilidade social do Estado diante 
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dessas jovens. Afinal, é preciso ouvi-las antes de pressupor a gravidez como um erro de 

percurso que interfere na carreira escolar, ou se a gravidez é em si um projeto de vida e 

transformação do lugar social em que estão posicionadas as jovens.  

4.3.4 As usuárias de crack e as relações de cuidado na assistência à saúde 

Marión Quadros, Karla Adrião e Ana Xavier (2011), ao analisarem a relação das 

mulheres jovens com a assistência sexual e reprodutiva, denunciam a dificuldade delas em 

conseguir acompanhamento médico, ao iniciarem sua trajetória afetivo-sexual. As autoras 

mostram que as experiências sexuais das jovens são invisibilizadas em nossa sociedade, 

devido a visões moralistas acerca da idade e do contexto correto para iniciar a vida sexual. Por 

esta razão as autoras pontuam que o atendimento dispensado à saúde sexual e reprodutiva 

tende a ser efetivado, após a iniciação sexual, especialmente após a primeira gravidez, quando 

há prova pública de que uma carreira sexual já foi iniciada. 

A partir do silenciamento da sexualidade das mulheres jovens, observado na pesquisa 

supracitada, penso o acesso das quatro interlocutoras deste trabalho à informação e aos 

serviços de assistência que lhes possibilitem condições para realizar suas decisões sexuais e 

reprodutivas, tanto antes das gravidezes, quanto depois. As autoras pontuam que:  

as percepções comunitárias parecem contribuir para processos de 

estigmatização das jovens, o que dificulta a assunção da vida sexual e parece 

integrar um conjunto de fatores que promovem a inobservância desses 

direitos (sexuais e reprodutivos) para as jovens (QUADROS; ADRIÃO e 

XAVIER, 2011, p. 82). 

Segundo Luís Felipe Rios (RIOS et. al, 2002), a associação de marcadores que 

evidenciam desigualdades de renda, escolaridade, gênero, raça e também a dificuldade no 

acesso à informação e aos serviços de assistência vai acarretar no agravamento de 

vulnerabilidades dos/as jovens. O não acesso à informação e à assistência vai desencadear em 

prejuízo na efetivação de seus direitos sexuais e direitos reprodutivos, uma vez que fere a 

capacidade de autonomia pessoal das jovens ao não compreendê-las como capazes de 

tomarem decisões sobre sua vida sexual e reprodutiva. 

           Devido ao foco desta pesquisa, analisarei, a partir de agora, as inserções das 

interlocutoras em serviços de assistência à saúde, sobretudo com enfoque nos direitos 

reprodutivos. Pesquisas (DIEHL, CORDEIRO & LARANJEIRA, 2011; RICCI, 2008) 
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apontam para a existência de uma relação enfraquecida das mulheres usuárias de crack com 

os serviços de saúde. 

4.3.4.1 Informações sobre os efeitos do uso de crack para o feto 

As jovens trouxeram em sua fala algumas informações referentes às consequências do 

uso de crack delas para o feto. Essas informações vinham da equipe de saúde que cuidava do 

bebê, dos discursos midiáticos, da família e até do vendedor da droga. 

W: Hunrum. Ele tem problema de... visão, uma hérnia no umbigo. Tudo isso foi por 

conta do crack (...) Ele enxerga, só que... Disseram a mim que vai dar muito trabalho 

pra ele começar a estudar, vista dele embaçada. Aí pronto. Todos esses problemas 

foi por conta do crack. 

S: Mas eles te disseram porque ele nasceu antes do tempo? 

W: Por conta da droga que eu usei. 

B: Assim pensando, porque... Eu vi uma reportagem na televisão que o que a gente 

sente usando ele sente dentro também, da barriga. Aí eu fiquei preocupada. Comecei 

a ficar preocupada que quando eu usava às vezes não sentia ele mexer aí eu ficava 

mexendo a barriga e tal, aí ele... Depois de alguns minutinhos é que ele voltava a 

mexer. Nisso eu fui ficando preocupada, né? Aí... Mas, mesmo assim, um dia antes 

dele nascer, a gente usou de noite.  

(...) A ex-mulher dele viu (na televisão) e disse que eu usando aqui ele está sentindo 

a mesma coisa que estou usando fora, ele tá sentindo dentro. Aí ela me disse, aí eu 

fiquei pensando. E vai no leite as substância todinha pra ele também, né? 

(...) Eu estava evitando usar, mas esse doido (olhando para o esposo) aí veio do 

nada, pegou dinheiro emprestado aqui, aí foi buscar. Aí a gente usou mas também eu 

num... Disse eu também não vou usar mais não. Ele está, está indo no leite pra ele, 

né? E vai no leite tudo que eu como ou faço vai no leite pra ele. Aí vou ver se dou 

um „trancazinho‟ e num.. paro. Parar mesmo. 

Shirleidy: E tu não quiseste usar por quê? 

Larissa: Porque eu tinha medo de ela nascer doente. 

Thaís: E então. O pessoal dizia, o que me vendia. Que o crack faz aborto, que nasce 

doente os meninos. Muitos não vendiam. 

 A partir das falas das jovens observo que a informação sobre o efeito do uso do crack 

para o feto circula nos diversos círculos sociais e que elas apresentam, na maior parte das 

vezes, sentimento de culpa pelos efeitos do uso para a criança. Possivelmente influenciadas 
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por esses sentimentos de culpa, algumas jovens tem dificuldade de assumir o uso da droga 

durante a gestação no posto de saúde, tema que discutirei a seguir. 

4.3.4.2 Relação de cuidado no posto e a vergonha de assumir o uso 

Acerca das experiências das jovens na assistência à saúde, observo que entre as 

interlocutoras da pesquisa, três referem que fizeram algum tipo de acesso ao posto de saúde 

durante a gestação. Dessas, Wilma informou que foi apenas uma vez para fazer um ultrassom, 

motivada por saber o sexo do bebê. Brenda informou que fez o pré-natal, faltando só a ultima 

consulta e Larissa informou que fez acompanhamento. Segundo Wilma, das amigas com 

quem ela usava crack, nenhuma fazia pré-natal no posto, mas uma delas também procurou o 

serviço só para saber o sexo da criança. 

Wilma: Eu não fiz nem pré-natal, só fiz ultrassom. Com cinco meses mostrou que 

era menino. 

Shirleidy: Tu tens alguma amiga que usava crack contigo, que engravidou e que ia 

pra serviço de saúde? 

Wilma: Não! (...) Ela só foi ter o menino e pronto! Saber o sexo do bebê também. 

Brenda: Ela (Primeira filha) eu marquei, fui umas duas ou três consultas, mas não 

cheguei nem a fazer exame de sangue. Acho que nem, foi o que eu menos fiz, foi o 

dela. [...] Eu não fiz por que... Eu não queria me ocupar com nada. Era mais 

preguiça mesmo. Mas eu fui, mas não terminei. O dele (Segundo filho) eu ainda fiz 

o exame de sangue, levei pra ela ver, ultrassom... A dele eu fui. 

Shirleidy Tu foi como? Tu costumava visitar o posto, tu resolveste ir ou alguém te 

disse que era pra tu ir? 

Brenda: Não, eu sei que tem que fazer, né? (...) Porque pra saber como é que eles 

estão, se está bem. Aí eu fui. Eu fui procurar. 

Shirleidy: E tu já fazias uso? 

Brenda: Eu já fazia uso. (...) Eu procurei o posto.  

 Ao falar sobre sua experiência no posto durante a gravidez, Brenda contou que na 

gravidez da primeira filha, quando não fazia uso de crack, não foi por ter preguiça. Na 

segunda gravidez da qual teve seu filho, ela já fazia uso de crack e foi procurar o posto 

fazendo as consultas. Thaís refere que não fez pré-natal em nenhuma de suas três gravidezes. 

Shirleidy: Tu estavas falando um pouquinho sobre essa coisa de pré-natal, né? Que 

tu não...   



131 

 

Thaís: /Não ligo. Minha gravidez é normal. Eu tive um aborto com o menino na 

trompa. (...) Antes de ter esse do bucho, agora. (...) Aí pronto, aí eu num ligo não. Só 

ligo depois que nasce pra cuidar 

Shirleidy: Mas tu estavas falando um pouquinho sobre essa coisa do pré-natal. O que 

é que tu sabes sobre pré-natal?  

Thaís: Eu não sei de nada! Nunca fiz. 

 Acerca do pré-natal, desde o primeiro contato com Thaís quando eu fui visitá-la junto 

com a equipe do Luz nas Ruas, ela demonstrou uma postura ativa de não querer fazer o 

acompanhamento da gravidez no posto. Durante a entrevista a jovem refere que onde ela mora 

atualmente, por ser um espaço invadido, não existe acompanhamento de unidade de saúde da 

família, e que, em suas quatro gravidezes
41

, nunca fez pré-natal, embora, na primeira estivesse 

morando em um lugar onde os/as agentes de saúde visitavam sua casa para falar de 

informações sobre dengue, mas não acerca de seu acompanhamento como gestante. Thaís 

refere que usou crack nas quatro gestações durante a gravidez toda. 

Larissa refere que fez pré-natal em suas três gravidezes, embora estivesse morando na 

rua. A mesma diz que ia ao posto com seus documentos e era atendida, sendo bem recebida 

pela equipe de saúde. 

Shirleidy: Durante a tua gravidez em algum deles tu fizeste acompanhamento em 

posto de saúde? 

Larissa: Fiz, dos três. (...) Foi bom, né? Porque eu escutava o coração do menino, 

media minha barriga, sabia que ele estava bem. Tirava a ultrassom pra ver... Foi 

bom. 

Shirleidy: Mas como é que tu acessavas o posto, porque nas outras gravidezes tu 

estavas na rua, não foi? 

Larissa: Todas três. (...) Eu ia. Com todos os meus documentos, com todas as 

minhas coisas. 

Shirleidy: E eles te atendiam? 

Larissa: Atendiam. 

Shirleidy: E eles perguntavam se tu estavas usando crack? 

                                                           

41
 Ao realizar a entrevista com Thaís a mesma se encontra grávida pela quarta vez. A terceira gravidez foi uma 

gravidez tubária e ela perdeu o feto. 
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Larissa: Perguntavam. 

Shirleidy: E tu o que respondia? 

Larissa: Que sim. 

Shirleidy: Como é que tu sentiste que a equipe reagia ao fato de tu seres usuária de 

crack? 

Larissa: Me tratava bem, normal, como outras pessoas. Não olhava que estava ali 

uma usuária de crack, olhava que estava uma mãe ali querendo cuidar do seu neném. 

 No início da fala supracitada, Larissa fala sobre o pré-natal como bom uma vez que 

lhe possibilitava saber informações acerca da saúde do filho. Ela, que relatou fazer 

acompanhamento no posto antes da gravidez, refere que: 

Shirleidy: Antes de estar grávida tu fazias algum acompanhamento na unidade de 

saúde? 

Larissa: Fazia. 

Shirleidy: E o que é que tu achas do pré-natal? 

Larissa: Que é bom, importante na vida de qualquer uma gestante. Ali é que você 

sabe o que você tem, o que você não tem, o que você vê, o que você não vê. 

 Acerca do que pensam sobre o pré-natal, Thaís falou: 

Thaís: Rapaz, eu não acho nada que eu não conheço ainda o pré-natal. Eu acho só 

que é importante só por causa... Pra saber da saúde do menino, né? Do bebê, né? 

Que é o que mais interessa. O pré-natal é isso, só a saúde do bebê. E pra saber se a 

mãe tá boa também. É... Somente. 

 Nessa fala, Thaís pontua o pré-natal enquanto um cuidado direcionado 

prioritariamente para o feto, mostrando uma preocupação histórica do movimento feminista 

que, através de estratégias diversas, lutou para a criação e implementação do Plano de 

Atenção Integrada à Saúde da Mulher (PAISM) em 1983. Esse programa tornou-se um 

importante espaço pela luta por direitos reprodutivos ao defender um atendimento público de 

qualidade para todas as mulheres (COSTA, 2002). 

Segundo Suely Costa (ibid), naquele momento, o movimento objetivava visibilizar o 

cuidado da mulher enquanto sujeito de direitos, não somente enquanto mãe. Nesse sentido, os 

direitos sexuais e os direitos reprodutivos vão orientar a importância de haver autonomia nas 

decisões sexuais e reprodutivas das mulheres, a partir da compreensão de que o corpo da 
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mulher não é do seu/a companheiro/a ou de seu/a filho/a, mas que ele pertence a ela mesma. 

Acredito que seja relevante pontuar como essas macroestruturas hegemônicas que pensam a 

mulher enquanto mãe, vão se corporificar no cotidiano das mulheres, através, por exemplo, de 

um acompanhamento de pré-natal que não priorize a saúde materna. 

4.3.4.3 Sobre assumir o uso nos serviços de saúde  

 Durante o acompanhamento no pré-natal, Brenda refere que, embora a enfermeira 

soubesse que ela era usuária de crack, tinha vergonha de dizer que estava usando durante o 

período gestacional. 

Shirleidy: Quando tu fizeste o pré-natal no posto, eles chegaram a te perguntar 

alguma coisa? Se tu fazias uso? 

Brenda: Ela sabia. Ela... Agora ela me perguntava se eu fazia uso. Só que eu ficava 

com vergonha de dizer que às vezes eu fazia uso e eu escondia. (...) Dizia que não. 

(...) Eu não tinha medo. Eu fiquei com verg... Assim, com um tipo de vergonha, de 

dizer a ela que estava grávida e estava usando. Aí eu dizia que não estava usando. Aí 

ela disse que procurasse evitar de fazer uso porque ele tem dificuldade de pegar peso 

na barriga, vai nascer magrinho. Aí por isso mesmo eu não disse nada. Aí eu fiquei 

calada, sempre dizendo que não, que não estava usando. Mas era de uma vez ou 

outra, eu não tava usando direto. 

Shirleidy: Na tua ida ao serviço, tu sentiste alguma resistência, algum tipo de 

preconceito, de alguma coisa porque tu eras usuária? 

Brenda: Não. Eu sou daquela pessoa que eu não ligo... Eu entro em qualquer canto. 

Se alguém tá achando ruim por saber que eu uso ou não, eu quero que aquela pessoa 

fique no canto dela que eu fico no meu. Eu num... Contra isso eu não ligo não e nem 

tenho vergonha não. E é em qualquer canto. (...) Eu só tive vergonha de dizer a ela 

que tava usando. Ela perguntava a mim se eu tava fazendo uso e eu estava. Fiquei 

com vergonha de dizer a ela que estava. Uma vez perdida, mas estava. 

 Larissa, por outro lado diz que falava no posto que era usuária e que não tinha 

vergonha de assumir o uso para a equipe. Apesar de Larissa declarar que foi ao posto fazer o 

acompanhamento e que dizia à equipe que fazia uso e era atendida e bem recebida, a jovem 

apresenta um conflito nesse processo de busca de assistência.  

Larissa: Eu não tinha não. Não podia fazer nada se eles não gostassem de mim. (...) 

Eu acho assim que as vezes algumas mulheres não vão (Ao posto fazer pré-natal) 

porque as mulheres não tem força de vontade e não tem ninguém pra ajudar.  

Observo que a jovem fala que uma possível causa da não adesão de outras usuárias 

pode ser a falta de força de vontade ou de uma rede de apoio que dê suporte. Diante disso, 
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observo a influência da rede de apoio como integradora das experiências de maternidade. 

Observo também que as intervenções das profissionais acerca da problemática do uso de 

crack com as jovens focam sempre nos danos que o consumo da pedra podem causar ao bebê, 

mostrando que a relação de cuidado se voltava exclusivamente ou quase que exclusivamente, 

para a saúde do feto, da criança, e não para a saúde física e mental da mulher-mãe usuária. 

4.3.4.4 Contexto de nascimento dos/as filhos/as 

Acerca do contexto de nascimento dos/as filhos/as das interlocutoras, Larissa pontua 

que viveu suas gravidezes na rua e que passou parte da última no presídio. Por fim, ao sair 

para ter a filha na maternidade recebeu ainda internada a liberação judicial para ficar em 

prisão domiciliar. 

L: Eu vivi a gravidez na rua e depois presa. (...) Estava muito pequenininha minha 

barriga que eu ainda fiquei no pavilhão. Não pode mulher grávida no pavilhão. 

Estava muito pequenininha minha barriga. 

S: Não pode ficar não? Tem uma área especial... 

L: Tem a sala da gestante e o berçário. (...) Da maternidade o juiz mandou minha 

domiciliar. 

Ao contar suas experiências no nascimento do filho mais velho e da filha, Thaís conta 

que no primeiro filho fazia uso de crack no quintal de casa e que só saía da residência para 

pedir esmolas. A jovem passou mal e foi socorrida por sua mãe para a maternidade do Cabo, 

onde foi percebido que ela estava com hipertensão, sendo levada para um hospital em Recife 

onde ficou internada por 15 dias até o parto. Nesse período, ela fez o único ultrassom durante 

a gravidez. Na segunda gestação, ela refere uso intenso do crack, passando inclusive dias 

pelas ruas em consumo ininterrupto. A jovem então entrou em trabalho de parto em uma 

calçada: “Eu ia ter ela na calçada”, quando foi socorrida por um amigo, indo para uma 

maternidade do Recife. Lá, ela informou à médica que havia acabado de usar uma pedra de 

crack. Acerca de sua experiência de assistência nas duas gravidezes, ela pontua: 

S: Na (Maternidade onde teve o filho) eles sabiam que tu eras usuária de crack? 

T: Não, lá não. Até porque quando eu fui socorrida passei mais de 15 dias internada 

pra ter ele. Aí já tinha limpado já o sangue. Só soro, remédio, soro, remédio, soro, 

remédio. Suco, leite. 

S: E lá (Na maternidade onde teve a filha) eles sabiam que tu eras usuária de crack? 
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T: Eu disse que eu tinha acabado de usar um antes de entrar no hospital. 

S: Vê, é interessante porque tu tiveste a primeira gestação... o primeiro bebê que tu 

tiveste eles não sabiam que tu eras usuária de crack. No segundo eles sabiam que tu 

eras usuária de crack. Claro que eram situações diferentes, mas tu sentiste diferença 

no tratamento da equipe da primeira, quando eles não sabiam que tu usavas crack, 

pra quando eles sabiam?  

T: Senti. Senti porque tudo que falava: é não, porque ela é usuária de droga e pá e 

num sei o quê, num sei o quê. E no meu filho não, num tinha ninguém dizendo isso 

não. 

Thaís pontua que ao ter alta da maternidade de sua filha, tinha 17 anos, não tinha 

documentação alguma e nem tinha telefone de nenhum familiar. Dessa forma, a situação foi 

anunciada na rádio e o conselho tutelar foi chamado para que ela fosse levada para casa. 

Destaco a fala da jovem acerca da intervenção do conselho tutelar nesta ocasião: 

Shirleidy: (...) Mas aí o conselho te falou o quê quando tu tiveste o bebê? 

Thaís: Falaram nada não. Foram me buscar e disseram: “Está vendo, Thaís? Estais 

certa, né?” Aí eu digo: É. 

Fica evidenciada através da ironia presente no discurso dos/as conselheiros/as a 

postura culpabilizadora e moralizante da atuação do conselho na ocasião. Além disso, a jovem 

não revela que eles tenham tentado fazer articulações com programas de assistência, referindo 

uma atuação pontual de resgate dela e da criança. 

 A história do nascimento da filha e do filho de Brenda aconteceu de maneira 

diferente. A jovem refere que em cada gravidez fez um ultrassom particular, pagos pela mãe. 

Os dois partos foram cesáreos, sendo que o primeiro foi em um hospital particular pago por 

sua mãe e o segundo foi em um hospital em Palmares, graças à articulação de um vereador 

que – em sendo tempo de eleição – arrumou vagas para parto cesáreo de jovens da região em 

troca de voto. Larissa foi uma das jovens e teve seu filho pouco antes dos nove meses, devido 

à data agendada para levar as demais mulheres ao hospital. 

Diante disso, observo as diferenças entre as experiências de assistência ao parto de 

Thaís e Brenda. As jovens mães usuárias de crack são assistidas pelo Luz nas Ruas e moram 

em regiões próximas, entretanto Brenda – que é branca –  mora em uma rua e Thaís – que é 

negra – mora em um espaço invadido às margens do trem. A experiência de Brenda mostra 

que, embora ela declare como renda ¼ de salário, sua rede social de apoio tem um poder 
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aquisitivo que torna possível que ela tenha acesso à rede privada de saúde. Além disso, esta 

acessa serviços de saúde, faz acompanhamento, tem movimento ativo de inserção em 

programas sociais e, dessa forma, tem um circuito que integra a experiência de maternidade 

da mesma. Thaís, que declara não ter renda, devido à situação de miséria também de sua rede 

social, de suas condições precárias de moradia, acesso à saúde e outros aspectos, tem uma 

experiência de maternidade que demonstra um circuito mais vazado.  

 Após o nascimento observamos as experiências das jovens no acompanhamento dos/as 

filhos/as. Wilma refere que, como o filho nasceu com alguns problemas de saúde, ele ficou 

internado no hospital e ela voltou pra casa, indo visitá-lo algumas vezes: “de vez em quando, 

porque não tinha passagem sempre”. Ao iniciar seu acompanhamento no Luz Acolhimento e 

Apoio a equipe informou a ela que a criança tinha recebido alta do hospital e estava numa 

casa abrigo próxima a unidade do programa em que ela se encontrava. “Eu não sabia que meu 

filho estava no abrigo, já tinha saído do hospital não. Eu só vim saber quando eu cheguei 

aqui”. Pontuo, portanto, a condição de desinformação de Wilma diante do acompanhamento 

de seu filho e, inclusive, dela não fazer referência a receber auxílio para acompanhar o filho 

no hospital, embora essa ajuda por parte do governo exista. Diante disso observo que ela não 

foi informada acerca dessas possibilidades por nenhum membro da equipe. 

 Thaís refere que, ao ter a filha, informou que tinha acabado de fazer uso de uma pedra 

de crack na rua. Acerca do acompanhamento ela pontua: 

Thaís: Eu disse lá. Cheguei lá e falei a ela (médica). Aí ela disse que ia fazer os 

exames e aí por causa disso eu não ia dar de mamar a menina. Mas eu podia ficar 

vendo a menina, aí eu perguntei se eu tinha alguma doença. Ela: Não minha filha, 

não é doença não, é a química do crack no seu leite, no leite materno. Aí eu: está 

bom. Aí eu fiquei tirando o leite e jogando direto, uma semana. 

 Pontuamos a intervenção da médica em explicar a Thaís e facilitar o contato dela com 

a filha, ao dizer que, apesar de ainda não poder amamentar, ela poderia acompanhar a criança. 

Essa fala mostra que a profissional atuou na promoção dos direitos de Thaís enquanto mãe 

junto à filha. Na sequência da entrevista, a jovem revela que, após o nascimento da criança e 

de ter recebido as informações da médica que a acompanhava, resolveu parar de usar crack 

para não passar “a química” para a filha através da amamentação. Dessa forma, ficou sem 

usar a pedra por seis, sete meses. 
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Shirleidy: E tu paraste nesse tempo por quê?  

Thaís: Por causa dela. Através dela, da menina. (...) Eu quis. Por causa do leite do 

peito, a química. Porque quando eu tive ela, a doutora... Passou uma semana sem eu 

dar de mamar por causa da química do crack. 

Diante das experiências de Thaís e Wilma, pontuo que a atuação da equipe de cuidado 

pode integrar ou desintegrar a experiência de maternidade das jovens usuárias de crack. Não 

partindo do pressuposto naturalizante de que as jovens, uma vez que se tornaram mães, 

tenham que amamentar, tenham que acompanhar as crianças, mas sim encarando isso como 

uma possibilidade a partir da decisão das mesmas. Dessa forma, os direitos reprodutivos 

procuram garantir que as mulheres que queiram ser mães possam ter acesso à informação e às 

condições necessárias para efetivar suas decisões.  

Como dito anteriormente, a equipe de saúde é parte do circuito das experiências 

maternas das jovens e pode integrar essas experiências através da promoção de efetivação dos 

direitos reprodutivos, ou pode também dificultá-la, especialmente quando opera com o 

pressuposto dos discursos hegemônicos sobre a maternidade. Essa postura da equipe pode 

abrir possibilidades na vida das jovens, como aconteceu com Wilma que chegou ao Programa 

Luz por indicação da equipe da maternidade onde seu filho nasceu. Nesse sentido, a equipe 

cumpre seu papel de cuidado da saúde das mulheres e não apenas das crianças ao oferecer a 

jovem as possibilidades de assistência que a rede possui. 

Acerca da decisão de assumir o uso para a equipe da maternidade, Brenda conta: “Isso 

eu não disse a ninguém. Fiquei caladinha na minha”. Larissa refere que, na maternidade, 

declarou seu consumo da substância psicoativa durante a gestação à equipe e pontua uma 

intervenção feita por uma profissional da equipe de saúde: 
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Larissa: Ela disse: “Não faça isso não. Você não sabe que isso pode deixar o neném 

com falta de ar, pode nascer aleijado, cego, alguma coisa... Faça isso não”. Eu dizia: 

“Não tenho força de vontade, é mais forte que eu”. Mas não é não. Não é mesmo. 

Oxe, eu tive força de vontade mesmo foi quando a tia olhou pra mim e disse assim: 

Larissa, tua filha, isso aqui é a bolinha do crack [Jovem amassa um papel em 

formato de bola], isso aqui é tua filha. O crack tá fazendo isso aqui com a tua filha, 

ó! [chora] O crack está sendo mais importante na tua vida que a tua filha. Eu disse: a 

partir de hoje eu quero uma ajuda pra eu sair da rua e eu quero mudar minha vida. 

Eu não vou perder minha filha não [chora]. Quero nada, oxe.  

 Como pontuado anteriormente, a intervenção da profissional foca nos efeitos do 

consumo materno de crack para o bebê, não trazendo os efeitos desse para a própria jovem. 

Além disso, a intervenção é feita a partir da reiteração de um discurso normativo, que pode 

funcionar prescrevendo um amor e uma prática materna ideais, culpabilizando as mulheres 

que não conseguem aderir a esse sentimento e essa prática sacrificial pelo/a filho/a 

(YANNOULAS, 1994).  Isso fica evidente na fala “o crack tá sendo mais importante na tua 

vida que a tua filha”. Dessa forma, pontuo como outra possibilidade a utilização pela 

profissional de uma perspectiva de redução de danos em suas intervenções. 

A estratégia de Redução de Danos é um conjunto de princípios e ações para 

abordagem dos problemas relacionados ao uso de drogas que não pressupõe a imediata e 

obrigatória extinção do uso destas substâncias em nível da sociedade e para cada sujeito. O 

foco desta prática está na formulação de práticas diminuidoras dos danos para quem usa 

drogas e para quem convive com essas pessoas. Nesse sentido, é uma estratégia que busca 

compreender a diversidade e fugir de uma compreensão moral dos comportamentos 

relacionados ao uso de substâncias psicoativas, evitando intervenções autoritárias e 

preconceituosas (CRUZ, 2014).  

Essa forma de compreensão do cuidado com os/as usuários/as de substâncias 

psicoativas leva em consideração não apenas o estilo de uso, mas também outras dimensões 

da vida, tais como os relacionamentos afetivos, inserção ou não em projetos educacionais e de 

trabalho, assistência à saúde, entre outros. Isso acontece, pois na redução de danos o foco do 

cuidado não está somente no consumo da substância, mas, sobretudo na promoção de saúde 

(ibid).  
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4.3.4.5 As negociações da equipe do Programa Luz para referenciar as mulheres à 

saúde na comunidade. 

 A equipe do Programa Luz, enquanto parte do Sistema Único de Assistência Social, 

busca, em sua atuação promover a (re)inserção social. Acerca disso, pude observar, em 

diversos momentos, os desafios que se colocam para as/os profissionais ao tentar referenciar 

os/as usuários/as da casa aos serviços de assistência à saúde, acesso a educação, entre outros. 

Especificamente em relação à saúde, pontuo que a equipe do Luz nas Ruas, diante do contexto 

de vulnerabilidade vivido por Thaís e sua família fez esforços para referenciar a ela e seus 

familiares à serviços de saúde. Dessa forma, as crianças foram levadas para tomar vacinas, 

adultos e crianças estavam tirando documentação e Thaís foi convencida a fazer duas 

consultas de pré-natal, através da “barganha” de conseguir o enxoval do bebê e da pressão do 

conselho tutelar.  

Acompanhei o Luz nas Ruas nos bares e casas de prostituição oferecendo e 

negociando as melhores condições com as mulheres de marcações para serviços de saúde 

onde elas pudessem realizar os exames preventivos de doenças sexualmente transmissíveis e 

câncer de colo de útero. Todavia, a própria equipe em sua atuação, por vezes se deparava com 

algumas situações, tais como a que narrei em meu diário de campo: 

“Ao chegar à sala da equipe duas técnicas estavam conversando com mais alguns 

membros da equipe, falando que elas têm conseguido, através do vínculo do 

Programa Luz, levar as mulheres usuárias do programa para fazer exames 

preventivos, na área de saúde da mulher num serviço de média complexidade do 

SUS (policlínica). Porém, esses dias, quando a técnica foi marcar a consulta para 

uma usuária, a mesma foi informada por uma profissional da policlínica que era 

necessário separar um dia só para atender as mulheres usuárias do Programa Luz, 

pois as mulheres “da comunidade” não gostavam de ser atendidas junto à elas” 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2014). 

 Diante disso observamos como os direitos sexuais das jovens usuárias são mais 

facilmente violados, devido à condição de vulnerabilidade e ao estigma social dessas jovens. 

Acerca disso, Cibele Aguiar (2014) pontua que: 

Para que as mulheres usuárias de crack exerçam seu direito à saúde, é necessário que 

elas estejam submetidas às regras universalizantes que massificam as subjetividades 

de modo disciplinatório, deixando de lado as diferenças e singularidades (AGUIAR, 

2014, p.73). 
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A moral social vigente, nesse caso, vai influenciar dificultando o acesso das jovens aos 

serviços de saúde, uma vez que essas precisem ser atendidas em horários separados das 

demais mulheres da comunidade. Esse acontecimento facilita a visualização de como as 

normas de gênero atuam na construção e reiteração da exclusão social, uma vez que ao definir 

o “modelo” de mulher e de mãe, demarca que todas aquelas que não estão de acordo com 

esse, sejam vistas como seres de menor valia.  

Diante disso, observo os desafios que se colocam para que essas jovens se aproximem 

dos serviços de assistência e encarem os olhares culpabilizadores da comunidade e, muitas 

vezes, da própria equipe de saúde. Observo então que as jovens usuárias de crack sofrem com 

mais facilidade violações de seus direitos sexuais e também de seus direitos reprodutivos. 

Sobre isso,  

“Após a finalização das entrevistas, voltei a casa do Luz Acolhimento e Apoio para 

consultar informações no prontuário. Lá, fiquei sabendo que Larissa iniciou um 

relacionamento com um usuário da casa e abandonou o tratamento, indo com ele à 

Goiana pegar sua filha que estava aos cuidados da avó materna e foram morar 

juntos. Posteriormente, ao ir em busca de crack estava com a filha nos braços, e, na 

procura de alguém com quem deixar a filha enquanto ela fazia uso, recebeu 

indicação de outra usuária de uma mulher que morava perto da boca de fumo. 

Quando voltou a frequentar a casa do Luz Acolhimento e Apoio informou que havia 

deixado a filha com essa senhora. (...) Em outro dia que retornei à casa, encontrei 

Larissa e seu companheiro lá, ela me recebeu carinhosamente, todavia, estava com 

dor e iria ser levada para um serviço de saúde, razão pela qual não foi oportuno que 

eu conversasse com ela. Diante disso, perguntei a uma técnica da casa como estava a 

situação do bebê de Larissa. Ela me disse que a equipe, após conscientização da 

consultora externa, articulou-se com o conselho tutelar e com a equipe do Programa 

Luz de outra cidade para ir em busca da criança. Todavia, sempre que marcavam o 

dia de ir buscar a bebê, Larissa fugia da casa do programa e não ia. Por essa razão 

começaram a suspeitar que ela estivesse ameaçada naquela região. Por fim, a equipe 

encontrou a criança e a levou para uma casa de acolhimento, onde aguardará a 

decisão judicial de guarda. Ao fim da conversa, eu perguntei a técnica: “Mas 

descobriram se foi Larissa que não voltou para buscar a filha ou se foi a mulher que 

não quis mais devolver?” Ao que uma outra profissional que estava ouvindo 

pontuou: “Ah, se fosse eu a mulher que ficou com a bebê não devolvia à mãe não. 

Que eu sempre quis ser mãe e nunca tive filho” (DIÁRIO DE CAMPO, 2014). 

 Essa fala da profissional reitera a maior facilidade com que os direitos das jovens 

usuárias de crack parecem ser violados, ao partir do pressuposto de que, dependendo da 

vontade pessoal, ela poderia ficar com a filha de outras pessoas. Essa naturalização de um 
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possível ato infracional na fala da técnica se fundamenta nos discursos hegemônicos os quais 

descredibilizam a usuária de crack enquanto mãe. 

4.3.5 Experiências de violência no contexto do uso de crack 

         As experiências das jovens de uso de crack são fortemente marcadas pela violência. A 

vulnerabilidade das jovens mulheres pobres, no espaço público do uso, as torna alvos mais 

fáceis de violências. Esta é decorrência de suas práticas pessoais, do contexto social de 

naturalização da violência contra a mulher e ainda das pouco efetivas ações do governo e da 

comunidade civil para diminuir a violência contra as mulheres. 

O conceito de vulnerabilidade trazido por Ayres (2002) considera que essa condição se 

subdivide entre: individual, social e programática. Desta maneira, compreendo que para 

analisar as experiências de maternidade das mulheres usuárias de crack entrevistadas nessa 

pesquisa, é preciso pensar suas condições de vulnerabilidade não a partir da existência de 

comportamentos de risco, mas sim pelo conjunto de aspectos de sua vida particular e coletiva, 

das condições sócio-ambientais em que vivem e ainda, das respostas que as instituições 

público-sociais podem dar às suas necessidades de saúde. Dessa forma, penso que o uso de 

crack é um aspecto entre outros na vida dessas mulheres, sendo, muitas vezes uma faceta de 

uma experiência de violência estrutural; de não acesso a direitos. 

            Na fala das interlocutoras percebo como a violência faz parte do cotidiano das jovens. 

O contexto de uso é de exposição a violências diversas: agressões verbais, físicas e sexuais. 

Pesquisas (SILVA, 2000; DIAS, 2012; NAPPO, 2004; AGUIAR, 2014), pontuam que as 

mulheres usuárias de crack estão constantemente expostas à situações diversas de violência 

das, tais como: estupros, surras, tentativa de homicídio, entre outras. Nesse subtópico, 

procurarei descrever os tipos de violências de que foram vítimas as jovens entrevistadas. 

4.3.5.1 Violência no contexto de uso e na relação com o tráfico 

            No cotidiano nas ruas as interlocutoras referem violências vividas com outras usuárias 

e também em relação à comunidade. 

Wilma: Porque eu falei como ela direito. Eu, tudo bem Morena? Ela, tudo! E me 

empurrou. Era pequena ela, o marido dela foi preso! Ela está magra, seca, magra, 

seca. Ela ficou mais forte do que eu. Ela deu em mim grávida. Só foi chute aqui e eu 

aqui ó! O menino desse tamanho aqui ó, dentro da minha barriga. E só chute aqui. 

Então, o que prejudicou meu filho foi isso, o chute. Porque o menino tem um olho 

menorzinho e um grandinho. 
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             Em sua fala, Wilma refere à violência do contexto de uso de crack, na relação entre as 

jovens durante sua gestação. Silva (2000) aponta que, no contexto de consumo de crack, 

conflitos facilmente acabam em violência física, devido à fissura ou ao efeito de paranoia que 

alguns/mas usuários/as experimentam no uso. As interlocutoras citaram a frequência com que 

suas relações com o tráfico tomam contornos violentos, sendo frequentes as ameaças de morte 

por dívida e outras agressões. Podemos perceber isso na fala: 

Brenda: Uma vez vieram atrás de mim. Eu fui na casa do cara alí. Eu insisti e ele 

sem querer vender e eu insisti. Aí quando foi no outro dia, ele veio com o dono das 

pedras, armado e encontrou ele (refere-se ao esposo) em casa. Aí não, dizendo que 

estava atrás de mim. Num foi não? Disse que estava atrás de mim, que estava atrás 

da maga. Aí ele: não, a maga é minha mulher. Conversou com o cara, amenizou e o 

cara foi embora.  

Shirleidy: E ele veio atrás de tu por quê? 

Brenda: Porque eu fui lá insistir pra ele vender, pra ele me vender fiado. Porque ele 

já me vendia fiado, mas naquele dia ele não quis vender. Aí eu fiquei insistindo, 

insistindo, aí ele... (...) Ficou com raiva. Aí no outro dia veio atrás de mim. Mas ele 

(aponta para o companheiro) conversou com ele, amenizou as coisas, aí pronto. Não 

aconteceu mais.  

Washington (Marido de B): Eu já tirei ela de muita bronca. Eu digo assim: vamos 

parar? Ela não quer parar não. Eu paro e ela não para não. Aí sai na rua e me deixa 

só com o menino. Eu ainda tenho um limite de parar, ela não para não. Quando vai 

que quer, aí quer mesmo. O cara veio atrás dela com a arma, perguntando por uma 

maga, o cara me ameaçou, eu também ameacei também e foi embora. (...) Num 

morreu porque primeiro Deus, segundo eu.  

             Brenda mostra como as negociações em torno da comercialização do crack estão 

envoltas em violência, marcadas por relações desiguais em que os traficantes possuem o 

produto e o poder na negociação. A fala do companheiro de Brenda dizendo que ela está viva 

graças a ele que ameaçou o traficante de volta para protegê-la mostra a vulnerabilidade 

inerente ao fator gênero. A mulher, socialmente identificada como mais frágil é “salva” da 

morte pelo seu companheiro, pois quando o mesmo ameaça o traficante de volta, essa ação 

surte efeito e parece que a negociação se dá em condição de maior equidade entre dois 

homens. 

Acerca disso, Selma Silva aponta: 

Essas mulheres fazem parte de um “mundo masculino” em que a força física e o 

poder são atributos valorizados que elas não possuem, logo, se sentiriam 
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desqualificadas perante a figura masculina justificando, assim, a violência 

perpetrada (SILVA, 2000, p.83).  

             Segundo a autora, a violência no contexto do uso é naturalizada, e as jovens usuárias 

de crack a sofrem por parte do tráfico, da polícia, dos companheiros, das outras usuárias, e, no 

caso das que vendem o corpo para sustentar o uso, dos clientes e cafetões (ibid). Acerca da 

naturalização da violência contra as mulheres: 

“No cotidiano da casa Luz Acolhimento e Apoio, na interação com os/as jovens ouvi 

um usuário dizendo a Wilma: „Se eu fosse seu boyzinho já tinha lhe dado umas 

cruzadas. Ia chamar você no canto e lhe dar um jeito‟ (sic). Um outro usuário com 

quem ela mantinha uma relação afetiva sorriu” (DIÁRIO DE CAMPO, 2014).  

            A partir dessa nota do diário de campo, pontuo como, dentro da casa do Luz 

Acolhimento e Apoio, o discurso de violência contra a mulher circula e é bem aceito entre 

os/as usuários/as. Fiquei incomodada com a naturalidade da ameaça e com a premissa que se 

você for o “boyzinho”
42

 da mulher, ou seja, se tiver um relacionamento afetivo sexual com ela 

pode agredi-la. Dessa forma, considero importante que os espaços de assistência ao consumo 

de substâncias psicoativas promovam discussões sobre a violência de gênero entre os/as 

jovens. 

Thaís: Meus dois filhos. Foi a coisa que me mudou porque se não fosse pelos dois 

acho que hoje eu estava morta, viu. Porque a maioria das amizades que eu tinha 

tudinho morreu, Só tem duas meninas vivas. (...) De bala. O pessoal tirava a vida 

deles. Dívida, inveja, olho grande no que é dos outros. Matava os outros, aí vinha os 

outros, a família dos outros, eu num sei, vinha amigo e mataram também, mataram 

um bocado.  

Shirleidy: Mas morreram assim, mais na mão do tráfico ou da polícia?  

Thaís: Do tráfico. (...) Eu fiquei devendo a um traficante, aí ele ia me matar. Ele me 

deu um cacete de capacete, aí me levou em casa e ela (Mãe de Thaís) pagou a minha 

dívida. (...) Eles me trouxeram na porta de casa e ficaram dando em mim na frente 

dela. 

 Thaís declara como é frequente, no contexto do uso, que as jovens sejam assassinadas 

devido a dívidas com o tráfico. Apresenta então os filhos como fatores de proteção à sua vida, 

possivelmente pelo posicionamento dela no âmbito do lar para o cuidado com a casa, os filhos 

                                                           

42
 Gíria que demarca relação afetivo sexual, significa “companheiro”. Advinda da transcrição da fala. 
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e o marido – por influência das normas de gênero – como ela trouxe em outro momento da 

entrevista e foi anteriormente discutido. A jovem refere que, antes de ter sido mãe, viveu 

situação de violência por dívida e que só não foi morta porque sua mãe pagou a dívida aos 

traficantes que, ainda assim, bateram nela na frente da mãe. 

Larissa: Eu não posso morar lá. 

Shirleidy: Tu ainda tens ameaça lá? 

Larissa: [Faz sinal afirmativo com a cabeça] 

Shirleidy: Por quê? O valor da dívida é grande? 

Larissa: Não, oitocentos. Mas só que eles não querem mais dinheiro, eles querem 

minha vida, né? (...) Eu fui, mas os caras começaram a arrodear a casa da minha 

mãe. Eu passei três semanas lá, aí os caras começaram a arrodear a casa, a me seguir 

quando eu ia pra casa da minha avó, na casa da minha tia de criação. Aí ele não fazia 

nada porque eu estava com a minha filha no braço, né? Mas se ele me pegasse só... 

E uma hora eu ia vacilar, eu ia sair sozinha, ele ia acabar me pegando. Aí eu tive que 

vir embora. Na última hora eu tive que pegar minhas coisas. 

            A partir da fala de Larissa observamos como a violência nas relações com o tráfico se 

torna um fator que desintegra sua experiência de maternidade junto à filha. Após ter a criança 

voltou para casa de sua família em sua cidade de origem para cuidar dela, todavia começou a 

ser perseguida pelos traficantes, teve que sair de lá durante a madrugada e deixar a filha aos 

cuidados de seus familiares para proteger sua vida. Nesse sentido, a violência fragiliza ainda 

mais a jovem, uma vez que a afasta de sua rede de apoio familiar, fazendo com que ela volte 

para a capital, aonde vem estabelecendo um ciclo entre estar em situação de rua ou estar em 

tratamento no Programa Luz. Dessa forma, as ameaças restringem a circulação social das 

jovens, diminuindo seu acesso a espaços de sociabilidade e convívio familiar, inclusive com 

os/as filhos/as (AGUIAR, 2014). 

4.3.5.2 Violência sexual e doméstica 

            Enquanto jovens mulheres, a violência vivida pelas quatro interlocutoras da pesquisa 

está fortemente influenciada pelas normas de gênero. Veremos nas seguintes falas como os 

marcadores classe, geração, raça e o fato de serem usuárias de drogas ilícitas vão se entrelaçar 

ao gênero acarretando uma maior vulnerabilidade das jovens à violência de gênero seja essa a 

doméstica, ou mais, especialmente, a violência sexual.  
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“A equipe do Luz nas Ruas tinha referido a mim que o companheiro de Thaís a 

agredia e que a equipe havia feito intervenções em relação às agressões e que, 

ultimamente, estava mais tranquilo” (DIÁRIO DE CAMPO, 2014). 

Shirleidy: Tu já viveste algum tipo de situação de violência doméstica? 

Thaís: Não. 

Shirleidy: De marido ou de pai, tio, padrasto? 

Thaís: Ah, eu e meu marido. Tem vez que a gente briga. Pau mesmo. Mas eu nunca 

denunciei ele não. Mas eu não denunciei por medo não, é porque eu não quero. Num 

é medo dele não. Que ele não é má pessoa não. 

            Acerca da violência conjugal, Mirian Cortez e Lídio de Souza pontuam que: 

Dentre os autores e autoras que discutem o tema da violência conjugal, uma 

definição de violência bastante aceita e utilizada é a fornecida por Chauí (1999), que 

a compreende como conversão da diferença numa relação de desigualdade, e que 

objetiva a dominação, a exploração e a opressão do outro, por meio de sua 

coisificação. (CORTEZ & SOUZA, 2008, p.171) 

            Diante disso, a naturalização das relações de gênero desiguais e hierárquicas acaba por 

sustentar ações de dominação inclusive sobre o corpo, na violação da integridade física. Ainda 

sobre violação do corpo, as jovens relataram: 

Quando tu estavas usando crack, tu sofreste alguma situação de violência? 

Wilma: Eu fui pega apusso
43

! 

Bruna: Mas, por um usuário também? 

Wilma: Hunrum! 

Brenda: Eu fui comprar e... tinha um cara lá, ele disse: Não, eu conheço quem 

vende. Eu fui vender uma bicicleta. Aí ele foi, a gente foi. Eu fui na esperança de 

trocar a bicicleta. 

Shirleidy: Mas aí tu troca direto pela pedra? 

Brenda: Pela pedra. Mas isso eu na esperança de trocar, mas não foi. Aconteceu que 

eu fui estuprada. Fez o que fez sem a pessoa querer, né? É ruim, né? 

Shirleidy: Na tua experiência de uso de crack tu sofreste alguma situação de 

violência? 
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 Gíria que significa: contra a minha vontade. A jovem se refere a ter sido violentada sexualmente. 
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Larissa: [Larissa levanta a blusa e mostra uma cicatriz] 

Shirleidy: Isso foi o quê? Uma facada? 

Larissa: [Faz sinal afirmativo com a cabeça]. Ele queria me pegar a força. Me 

chamou pra ir fumar com ele e não disse que a gente ia ficar, nem nada. Aí quando o 

fumo acabou... Porque ele sabia que eu não ficava... Que eu não me prostituía, ele 

disse que queria ficar comigo, aí eu disse que não queria, aí ele foi e puxou a faca e 

enfiou a faca em mim. Aí até hoje. (...) Eu ia morrendo. (...) Porque eu não queria 

ficar com ele. E ele queria ficar comigo de todo jeito. 

            Das quatro jovens, três referiram terem vivido tentativas de violência sexual sendo que 

em duas delas o estupro se efetivou e na que não se efetivou – devido à reação da jovem – 

essa foi agredida com uma facada. Esse dado substancial acerca da violência entre as 

interlocutoras dessa pesquisa tem sido encontrado por diversas pesquisadoras que investigam 

as mulheres usuárias de crack (NAPPO, 2004; SILVA; 2000; DIAS, 2012). Na pesquisa 

realizada pela FIOCRUZ (BRASIL, 2012b) os dados demonstraram que, entre as jovens 

entrevistadas, 44,5% sofreram violência sexual, enquanto entre os homens a taxa foi de 7%. 

            Diante disso, observo como a violência sexual tem uma alta relação com o gênero, 

uma vez que, historicamente na sociedade patriarcal, a violação do corpo das mulheres é uma 

possibilidade. Nas relações desiguais e hierárquicas entre homens e mulheres, essas são mais 

facilmente agredidas, violadas, uma vez que se encontram no pólo de menor poder da relação, 

subjugadas aos homens. Entre as mulheres, as usuárias de crack aparecem como grupo ainda 

mais vulnerável, uma vez que o estigma, a exclusão às coloca em maior exposição à violência 

e à violação de seus direitos sexuais. Selma Silva (2000), em seu estudo com jovens usuárias 

de crack da região da Luz no Rio de Janeiro, refere que algumas jovens entrevistadas 

declararam vestir-se como homens numa estratégia de diminuição do risco à violência sexual. 

As jovens, dessa forma realizavam uma performance de gênero para diminuir os riscos que 

existem em “ser mulher”. 

            Essa vulnerabilidade fica demonstrada quando observamos a baixa adesão das jovens 

a práticas denunciatórias. Entre as entrevistadas apenas Brenda demonstrou acionar a polícia e 

os serviços de assistência a mulheres violentadas. 

Brenda: Aí eu fui, prestei a queixa. Eu fiz...Contei a história todinha. Contei a ele. 

Só não fez o... retrato. O retrato falado parece que não fez não. Era pra ter feito, né? 

Mas também eu não estava muito... Não prestei, num quis ficar olhando muito pra 
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cara dele não que eu não sei qual a reação da pessoa. [...] Fiz o B.O. e tudo. Fui na 

delegacia. 

 Wilma refere que “deixou nas mãos de Deus” a realização de justiça pela violência 

sexual sofrida. Nesse sentido, para além da pouca efetividade das práticas de segurança do 

Estado, os discursos hegemônicos na sociedade patriarcal fundamentam ideologicamente 

práticas de violência sexual contra as mulheres, uma vez que as subjugam aos homens e 

destituem destas o controle sobre o próprio corpo. Isso contribui para a violação da autonomia 

e da integridade física das jovens. Diante da ausência de segurança, Thaís refere que não 

denuncia as violências sofridas e que as mulheres que usam crack não denunciam por medo 

de morrer na mão dos traficantes. 

Shirleidy: Tá, aí tu me falaste da coisa do traficante, que ele te bateu. Eu queria 

perguntar, quando ele te bateu tu fizeste alguma coisa? 

Thaís: Não. Não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi dizer que a minha mãe estava 

com o dinheiro em casa. Eles me trouxeram na porta de casa e ficaram dando em 

mim na frente dela. Foi. Aí ela deu o dinheiro a eles e pronto. 

Shirleidy: E em alguma das outras situações tu pensaste em procurar alguma 

denúncia? 

Thaís: Deus me livre! Pra eu morrer? Eu não, eu deixei pra lá. Que eu sei que se eu 

denunciasse eu ia morrer. E se eu não pagasse eu ia morrer também. 

Shirleidy: E tu achas que as mulheres que usam crack e que sofrem violência, elas 

procuram, denunciam ou não? 

Thaís: Não. 

Shirleidy: E tu achas que elas não denunciam por quê? 

Thaís: Medo, né? De morrer, né? De denunciar e de morrer. Denunciar... E essa lei 

Maria da Penha é meio froxa. Se tiver fiança, solta. Então, aí a pessoa vai morrer por 

causa de uma denúncia? Deus me livre. A mulher denuncia o marido agora e o 

marido se solta que é só pagar o tanto que pede, pronto. (...) É medo de morrer. 

Medo de ir pra polícia ninguém tem não. Só se ele estiver devendo... Dentro da lei, 

né? Aí a pessoa tem medo mesmo de se chegar. Mas se não tiver, é medo de morrer 

mesmo. 

            Na fala, a jovem refere pouca confiança na resolutividade das políticas de proteção à 

mulher contra a violência. Essa descrença na instituição da polícia não apareceu apenas na 

fala de Thaís e pode ser causada pelo tipo de relação que se estabelece entre os/as usuários/as 

de drogas ilícitas com os agentes repressores, marcada pelos lugares opostos e hierárquicos, 
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mas também pelas situações de violência que os/as jovens usuários/s vivem junto aos 

profissionais. A violência contra as jovens no contexto de uso aparece também sendo 

praticada pela polícia: 

Shirleidy: Quando estava usando crack, tu já tiveste alguma situação de confronto 

com a polícia?  

Thaís: Já me pegaram aqui no Cabo. Já botaram bolsa no meu rosto e eu buchuda, lá 

em Borborema. Deram em mim, tiraram minha roupa, mandaram abaixar três vezes, 

disseram que eu ia ser presa com um „mói‟ de crack que eles iam botar pra mim.  

Shirleidy: Quando eu perguntei se tu tinhas sofrido algum tipo de violência tu não 

falaste essa daí do policial que te colocou um saco na cabeça. 

Thaís: Foi. 

Shirleidy: Mas por quê? Porque tu não lembraste ou por que...   

Thaís:/ Eu não lembrei. 

Shirleidy: Mas tu achas que isso é violência? 

Thaís: É! Com certeza. Ele não tinha esse direito não de fazer isso não. 

Shirleidy: E quando isso aconteceu tu chegaste a procurar a polícia, a ir na 

delegacia... 

Larissa: [Boceja] Eu peguei a faca e fiquei esperando ele pra matar ele. 

Shirleidy: E tu não procuraste a delegacia, por quê? 

Larissa: Por que... Eu não gosto de polícia não. A polícia já me machucou demais. 

Gosto de policial não. Acho bonito o trabalho que ele faz, mas pra ir atrás gosto não. 

             Analisando o cotidiano dos/as jovens que trabalham no tráfico, Marisa Feffermann 

(2008) denuncia a existência nas comunidades de um medo da polícia, sendo esse um 

fenômeno que influencia diretamente no exercício de cidadania, no sentido da possibilidade 

de os indivíduos efetivarem seus direitos. Todavia, o medo tem origem na forma como o 

Estado se apresenta. 

Entre os elementos para a caracterização dessa realidade pode-se perceber a 

violência, a falta de infraestrutura, pouca ou nenhuma participação do Estado, em 

alguns setores e uma grande participação do aparelho repressor do Estado, atuando 

de forma arbitrária. O que eu quero dizer é que a idéia de o Estado não estar na 

periferia é enganosa. O Estado está na periferia: através da segurança pública. 
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Quanto a isso, tudo bem. O problema é que o Estado, em sua função de segurança 

pública, age de forma arbitrária (FEFFERMANN, 2008, NÃO NUMERADO).  

 Selma Silva (2000) pontua também que algumas jovens entrevistadas sofreram 

violência por parte da polícia e que, em alguns casos, os profissionais mantinham relação com 

o tráfico, atuando de maneira repressiva e violenta contra os indivíduos que tinham dívidas na 

“boca”. Fefferman (2008) relata que a atuação dos/as jovens pobres no tráfico está em geral 

relacionada às funções mais baixas da rede e que são eles, na maioria das vezes, que são 

vítima de procedimentos arbitrários – como foi observado na fala de Thaís – enquanto os 

donos do tráfico passam impunes. Nesse sentido, a partir da fala das jovens, observo que, nas 

experiências delas, a polícia surge mais na dimensão repressora do que protetora de direitos. 

Possivelmente em decorrência disso, observo práticas que buscam fazer “justiça com as 

próprias mãos”: 

Brenda: (...) Fiz o B.O. e tudo. Fui na delegacia. Mas antes de a gente ir à delegacia, 

no mesmo dia a gente pegou a shinerayzinha do meu pai, a cinquentinha. Aí ele 

tinha uma 16 (arma), aí a gente saiu. A gente foi bater no Cabo. Andando de rua em 

rua, entrou onde a gente... Aonde eu fui na esperança de comprar e  aconteceu 

aquilo. 

Larissa: [Boceja] Eu peguei a faca e fiquei esperando ele pra matar ele. 

O baixo índice de práticas denunciatórias por mulheres usuárias de crack é referido 

por outras pesquisas, inclusive, Solange Nappo (2004), que obteve um índice de 54% das 

jovens pesquisadas afirmando terem sido vítimas de violência, acredita que os índices 

encontrados nas pesquisas estão subestimados, uma vez que as mulheres usuárias de crack só 

caracterizavam a violência como tal quando essa deixava sequelas físicas graves. Silva (2000) 

pontua também que as usuárias são vítimas constantes de violência, por agressões verbais, 

físicas e sexuais, sem que as violências sofridas sejam alvo de denúncia e/ou de cuidados 

médicos. A subnotificação da violência de que as mulheres são vítimas aumenta o 

silenciamento acerca das experiências delas, uma vez que o Estado não aparece enquanto 

mantenedor do bem estar social, mas apenas como repressivo, para punir os atos infracionais 

quando elas são as autoras, e não quando são vítimas. 

4.3.6 Conclusões acerca da rede de apoio 

Para Saffioti (1999 apud CORTEZ & SOUZA, 2008) a violência é todo agenciamento 

capaz de violar direitos humanos. Dessa forma, nesse terceiro eixo da análise, após apresentar 
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a rede de apoio e pensar o acesso das jovens às carreiras escolares, oportunidades de trabalho, 

à assistência à saúde e, por fim, o contexto de violência e o acesso a práticas denunciatórias 

que se relacionem à segurança, penso que as experiências de maternidade se dão atravessadas 

por todo esse contexto de vida, entendendo cada parte dessa rede enquanto formando um 

diagrama que possibilite acesso a direitos, e entendendo os direitos dessas mulheres enquanto 

direitos humanos. 

Observo que as entrevistadas relataram rede de apoio familiar, apresentando pouco 

acesso à rede de assistência social através de programas sociais. Esse acesso é dificultado pelo 

contexto de vida das jovens, que muitas vezes não tem documentação. As carreiras escolares 

foram interrompidas no nível do ensino fundamental e, em suas falas, o projeto escolar não 

aparece vislumbrando a transformação da realidade social delas. Acerca de inserções no 

mercado de trabalho, nenhuma das jovens teve acesso a empregos formais, estando sempre 

envolvidas em atividades autônomas ou informais sem acesso à garantia dos direitos 

trabalhistas. 

 No que se refere ao acesso à saúde, Wilma e Thaís são as que apresentam menor 

inserção nessa rede, todavia, Larissa e Brenda referem ter feito acompanhamento no posto 

durante a gravidez. Esse acesso, todavia, não se dá sem o desconforto dos conflitos entre o 

discurso da saúde e a prática de uso de crack, razão de surgimento de alguns conflitos ou de 

posturas de silenciar o uso. No que se refere à segurança pública observo o alto grau de 

violência que faz parte do cotidiano de todas as jovens, sendo esta causada pelas relações de 

negociação com o tráfico que, devido à ilegalidade, tem suas próprias regulações, quase 

sempre via violência física. A questão gênero aparece como central na discussão da violência 

sofrida pelas mulheres, uma vez que na sociedade patriarcal essas se encontram no pólo de 

menor poder em qualquer relação, tornando-as alvo de violência mais facilmente. Na maior 

parte das vezes, essa violência não é denunciada, o que acaba por reforçar o silenciamento 

dessa e a não mobilização de esforços para contê-la, perpetuando em mais violência. 

Nesse sentido, pontuo como as jovens têm dificuldades de ter acesso aos direitos 

básicos, tais como: saúde, moradia, educação, segurança, entre outros. Essa condição, 

acredito, tem a influência do uso de crack, uma vez que o uso da droga parece potencializar as 

vulnerabilidades, todavia essas já estavam na vida das jovens antes do início do uso de crack. 

Dessa forma, além de investimentos no tratamento do consumo abusivo de drogas, a história 
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das jovens pede investimentos na garantia de direitos básicos. Acerca disso, concordo com 

Saffioti (ibid) ao denominar violento todo tipo de ação ou de omissão que acarrete na violação 

de direitos humanos, e acredito que essa violência diz respeito ao que Johan Galtung (1990) 

chamou de violência estrutural.  

Essa, segundo o autor, trata de a uma forma de violência perpetrada por estruturas ou 

instituições sociais sobre as pessoas impedindo-os de satisfazer suas necessidades básicas. 

Sem a efetivação desses direitos, essa forma de violência vai acarretar em um prejuízo das 

necessidades humanas fundamentais, que poderiam ser evitadas. Dessa forma, a violência 

estrutural é a causa de altas taxas de mortes prematuras e deficiências, estando altamente 

relacionada à injustiça social, uma vez que não se distribui de maneira igualitária na 

sociedade, mas atinge os grupos socialmente mais fragilizados, tais como: as mulheres, os/as 

negros/as, os/as pobres (GALTUNG, 1990). 
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A presente pesquisa teve o objetivo de analisar as experiências de maternidade das 

mulheres usuárias de crack. Para tal, realizei as três etapas seguintes: 1) Compreender como o 

discurso hegemônico sobre a maternidade se operacionaliza na vida dessas mulheres e em que 

instância elas permanecem com esses discursos; 2) Compreender de que forma as mulheres 

rompem com esses discursos hegemônicos e constroem resistência a esses sistemas de 

opressão; 3) Descrever e analisar a rede social de apoio – família, saúde, educação, segurança 

– da usuária de crack durante a experiência da maternidade. 

O estudo teve enfoque não em tratar das relações do crack enquanto doença, mas sim em 

demonstrar que os sentidos construídos para a droga, bem como para a maternidade, tem 

implicações éticas e políticas, uma vez que podem desencadear em uma não responsabilização 

do Estado e/ou da sociedade civil, aumentando a exclusão das jovens, dificultando ainda mais 

o acesso destas a seus direitos. 

As quatro mulheres entrevistadas eram jovens, das quais duas vivem em situação de 

extrema pobreza, em sua maioria negras ou pardas, uma delas vive em situação de rua e as 

três restantes moram em bairros pobres e violentos. Além disso, as quatro interromperam suas 

carreiras escolares no ensino fundamental e nunca tiveram emprego formal. Todavia, a 

experiência de maternidade delas não é homogênea. Para apontar isso, observo que Brenda, 

jovem branca, foi a que frequentou a escola por mais tempo, nas suas gravidezes teve acesso à 

rede privada de saúde, tem um movimento ativo de inserção em programas sociais, é a única 

que fez denúncia da violência sexual sofrida e também não enfrenta processo de guarda do 

filho e da filha. Diante disso, evidencio essas questões para falar das aproximações e também 

dos distanciamentos entre as jovens na especificidade de suas experiências maternas, uma vez 

que, os arranjos entre os marcadores de raça e classe podem influenciar em maior ou menor 

vulnerabilidade entre elas. 

Os resultados encontrados apontam que a experiência de maternidade das jovens é 

influenciada pelas normas de gênero e pela construção social do lugar materno mítico, visto 

que essas, em suas falas, reiteram os discursos dominantes ao definirem as mães enquanto 

responsáveis pelo cuidado dos/as filhos/as. Observo que as mulheres entrevistadas fazem 

pouca ou nenhuma alusão às obrigações paternas de cuidado e dedicação com as crianças, 

reforçando a ideia de que o cuidado é algo da esfera do feminino, discurso que destitui os pais 
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dessa responsabilidade e dificulta a criação de relações mais igualitárias entre homens e 

mulheres no âmbito familiar. 

Em suas práticas, todavia, as jovens são agentes de um processo de repensar as normas de 

gênero que estabelecem e posicionam mulheres e homens e que naturalizam o amor dirigido 

às crianças como algo instintual das mulheres. Em suas experiências de maternidade, elas 

contradizem o discurso mítico e testificam as falhas da visão linear feminino – mulher – 

maternidade – amor sacrificial. O uso do crack que fazem as leva a circular em ambientes 

públicos, considerados “espaços masculinos” (DIAS, 2012; NAPPO, 2004). 

Na sua prática materna, as jovens desestabilizam os ideais normativos por fazerem uso de 

crack durante a gestação e cuidado com os/as filhos/as, período em que, segundo os discursos 

hegemônicos, a mulher estaria realizando sua “vocação”: a função “divina” de procriar. 

Todavia, vale salientar que esses discursos vem sendo questionados e sofrendo brechas há 

bastante tempo. Ainda assim, nas experiências das jovens vemos a complexidade desses 

discursos sempre marcados pelas hegemonias e contra-hegemonias. Dessa forma, em suas 

práticas as interlocutoras dão prova de que, como pontua Badinter (1985) o sentimento 

materno é um laço que pode ser desenvolvido a partir das trocas afetivas e da convivência 

entre mãe e filho/a, sendo essa sua verdadeira origem e não um instinto. Dessa maneira, esse 

sentimento passa a ser compreendido como todos os sentimentos humanos: ambíguo e 

construído na relação entre os pares; afastando-o das imagens míticas e sacras que compõe os 

discursos hegemônicos sobre o materno: um amor incondicional, sagrado, sacrificial. 

Diante do interesse de manter uma sociedade normatizada pelos discursos do saudável, 

essas jovens passam a ser observadas como sendo o “mau” em si mesmas, visto que 

evidenciam o caráter “humano, demasiado humano”(NIETZSCHE, 1878) das relações entre 

mães e seus/suas filhos/as. São avaliadas como mulheres errantes, monstruosas. Considero 

que essa visão reduz a problemática do uso abusivo de crack as suas escolhas pessoais e 

possibilita a manutenção dos discursos míticos, localizando-as como o outro do discurso. 

 A visão reducionista acerca das condutas dessas jovens ignora que a experiência das 

mesmas está atravessada por marcadores de gênero, de raça, de geração, de classe social. O 

discurso que culpabiliza as mulheres desconsidera as condições de vida que influenciam suas 

decisões, restringindo suas possibilidades e, acima de tudo, desresponsabiliza a sociedade 
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civil e o Estado acerca das dificuldades vividas por elas, uma vez que, baseado nos ideais 

neoliberais, considera-as enquanto únicas responsáveis por suas experiências. 

 Um dos discursos hegemônicos acerca da violência comumente compartilhado é: 

“Veja as estatísticas de números de mortos entre jovens negros/as como são grandes!
44

 É, 

mas a maioria deles/as morrem porque são usuários/as de drogas”. Porque são usuários/as 

de drogas, o problema não é da sociedade civil ou do Estado, mas a culpa está na decisão 

individual de fazer o uso da substância psicoativa. A partir desse argumento, há uma 

tendência a naturalizar mortes, violência e condições adversas. 

A partir da experiência das jovens, observo como o Estado não aparece mantendo um 

bem estar social que garanta as mesmas e as suas famílias acesso à alimentação, moradia, 

educação, saúde e lazer. O Estado aparece em seus territórios, na maioria das vezes, para 

punir atos infracionais cometidos por elas, mas não contra elas. Dessa maneira, as jovens 

mães usuárias de crack, ao serem localizadas pelos/as profissionais do Programa Luz no 

território pelo uso que fazem da droga, denunciam a existência de muitas outras mães e 

crianças que vivem nas mesmas condições que estas, mas cujas experiências são igualmente 

invisibilizadas, visto que não são passíveis de punição.    

Diante disso, pontuo a relevância das intervenções no território como é feito pelo Luz 

nas Ruas, no sentido de visibilizar a exclusão social e as condições de extrema pobreza em 

que, por vezes, se encontram os/as usuários/as assistidos e seus/suas familiares. Todavia, 

ressalto que as políticas de cuidado podem reforçar as normas de gênero as quais dizem que 

as crianças são responsabilidade única da mãe. Nesse sentido, as equipes de cuidado se 

beneficiariam de leituras de gênero que atentassem para o caráter socialmente construído 

desse discurso sobre o materno, a fim de promover, através de suas intervenções, a 

equalização das responsabilidades de homens e mulheres no cuidado com as crianças, 

responsabilizando a ambos. Entretanto, estou ciente de que essa é uma transformação de base 

que não depende exclusivamente dos/as profissionais de saúde e/ou assistência para 

acontecer, mas sim de lutas sociais mais amplas nas quais os movimentos feministas tem se 

                                                           

44 Segundo a Anistia Internacional, em 2012, 56 mil pessoas foram assassinadas no país. Destas, 30 mil são 

jovens entre 15 a 29 anos e, desse total, 77% são negros.  
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engajado historicamente (CORRÊA & PETCHESKY,1996; BARBOSA & ADRIÃO, 2011).

 Apesar de repetirem os discursos hegemônicos em suas falas acerca do que é ser mãe, 

as jovens constroem resistência à eles ao posicionarem-se enquanto capazes de serem também 

mães, mesmo usando crack. Essas resistências são construídas em suas narrativas a partir da 

possibilidade de, sendo usuárias de crack, realizarem o cuidado, a provisão, através de 

estratégias que se tornam possíveis pelo acionamento da rede familiar de apoio. Dessa 

maneira, considero que as interlocutoras resistem para existir enquanto mulheres, enquanto 

mães. No entanto, observo que a resistência se dá pela reiteração dos discursos míticos e na 

tentativa de adequar-se a ordem. Assim, considero que, nem os enunciados de resistência são 

tão somente enunciados da flexibilidade, tampouco os discursos hegemônicos são rígidos e 

imutáveis, permanecendo inalterados no decorrer da história.  

As experiências da maternidade foi normatizada, enquadrada, pelos discursos de 

verdade da religião, da saúde. Observo que, via de regra, esses modelos são ditados pelos 

“especialistas” que, segundo Mary Jane Spink (2000) são aqueles que tem o conhecimento de 

como fazer as coisas de maneira “correta”. Todavia, como o conhecimento não é distribuído 

de maneira igualitária, desenvolve-se uma relação em que quem tem o conhecimento deve 

dizer como deve ser feito e, para as pessoas que não o possuem, ser “responsável” consiste em 

seguir à risca às regras e modelos ditadas pelos/as especialistas. A partir dessa compreensão 

prescritiva das relações éticas de cuidado com o outro, perde-se a responsabilidade pessoal e 

também se reiteram os discursos do ideal, da única forma correta e possível de fazer e 

experienciar as coisas. 

 Apostando em uma ética da responsabilidade com as jovens, essa pesquisa buscou 

afastar-se do essencialismo - que fixa as mulheres num modelo único - ao tentar mostrar o 

múltiplo das experiências concretas das mulheres mães, a partir do relato de mães usuárias de 

crack. No encontro com as interlocutoras, as especificidades da raça, classe, geração e gênero, 

mostraram-se centrais em suas histórias. Nesse sentido, como poderia eu falar das 

experiencias de maternidade das jovens distraindo meu olhar dos circuitos vazados, dos 

projetos escolares rompidos, da assistência à saúde deficiente ou inexistente, das violências do 

cotidiano que elas me narravam com tanta “naturalidade”? 
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 Diante disso, fiz-me por diversos momentos durante a trajetória de realização da 

pesquisa a pergunta: Qual é o meu lugar enquanto pesquisadora diante das participantes? 

Acerca disso, Gayatri Spivak (2010) e Michelle Fine et. al (2006) também levantam 

questionamentos acerca da responsabilidade ética do/a pesquisador/a e de sua intenção de 

“construir resistência” às opressões em nome de sujeitos silenciados. Nesse sentido, as 

autoras pontuam a possibilidade de o/a pesquisador/a reproduzir estruturas de poder e 

repressão, ao falar pelo/a outro/a. Por essa razão, em consonância com o objetivo de promover 

justiça social através da pesquisa, optou-se por utilizar metodologias participativas, que 

possibilitem às jovens falar de si e que as considere como participantes e construtoras do 

conhecimento produzido.  

 Pensando a produção intelectual enquanto uma posição política que produz e reproduz 

efeitos de verdade, faz-se necessário assumir uma responsabilidade moral com os grupos que 

pesquisamos (FINE et. al, 2006). Ao denunciar a existência daquilo que Galtung (1990) 

chamou de violência estrutural e ao pesquisar a partir de um olhar interseccional, busca-se 

evitar produzir violências epistemológicas (TEO, 2014), ou seja, saberes que criem ou 

reiterem preconceitos. 

 Diante disso, sinalizo que estou em articulação com o serviço onde a pesquisa foi 

realizada para fazer uma devolutiva do conhecimento construído junto com as jovens, e com a 

equipe de assistência do Programa Luz. Isso farei pela relação de responsabilidade ética que 

estabelecemos no contato com esses dois grupos e por acreditar que elas podem transformar 

suas experiências com mais “empoderamento” acerca das mesmas. 

 A partir desses questionamentos pontuo a importância de estudar os fenômenos de 

maneira interseccional, não subsumindo que, como diria Butler (1990), o corpo pesa. E eu 

acrescentaria, o corpo tem cor, e a droga, por sua vez, dá prazer. Aqui paro para fazer um 

adendo de que, com essa pesquisa, não pretendo refutar que a substância psicoativa crack tem 

efeitos sobre o corpo da usuária e/ou do feto, todavia não era o objetivo dessa pesquisa 

trabalhar esses aspectos enquanto totalizadores de suas experiências, mas buscar trazer outras 

nuances não ouvidas/relatadas. Considero ainda que, se considerarmos as substâncias 

químicas como autônomas sobre os/as usuários/as, acabamos por considerar estes/as como 

verdadeiros “zumbis da pedra”, incapazes de falar sobre si mesmos, de fazer escolhas. Esse 
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tipo de visão sobre a pessoa que consome drogas ilícitas acaba por sustentar práticas 

autoritárias e disciplinares, sem considerar o projeto de vida do sujeito. 

 Dessa forma, refiro a relevância do Programa Luz enquanto um serviço da assistência 

social que objetiva trabalhar os problemas relacionados ao uso abusivo de drogas a partir de 

promoção de saúde, de reinserção social, de reintegrar as experiências dos/das usuários 

através do fortalecimento do circuito composto pelas relações afetivas e familiares, pelo 

acesso à saúde, educação entre outros que possibilitem outras opções aos sujeitos na 

construção de um projeto de vida. Como programa que trabalha a partir da perspectiva da 

redução de danos, essa instituição não considera que para trabalhar sua relação com a droga o 

sujeito deva necessariamente cessar de usá-la, mas, de acordo com a sua vontade, construir 

possibilidades em sua relação com o uso. 

 Como pontuado anteriormente essa pesquisa buscou construir saberes localizados e 

parciais acerca das experiências das mães usuárias de crack. Para além disso, pode inspirar 

outros estudos que analisem outras facetas das experiências dessas mulheres. Entre outros 

possíveis arranjos para analisar a temática, penso que seria relevante ouvir em uma nova 

pesquisa não só as mães usuárias de crack, mas também representantes das diversas partes do 

circuito, como familiares, amigos/as, profissionais de saúde, representantes da religião, entre 

outros. 
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ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. Me fala um pouco sobre você (contexto econômico-social) 

2. Você mora onde? Com quem? É casada? Tem filhos? 

3. Pra você o que é ser mãe? 

4. E a partir das tuas experiências de maternidade, como é/foi pra você ser mãe? 

5. Quando você começou a usar crack? Como foi? 

6. Me fala da(s) tua(s) experiência de gravidez? Como era teu uso de crack nessa época? 

7. Ser mãe mudou alguma coisa na tua vida? (A que me serviu ser mãe? Beneficios e 

dificuldades) 

8. Alguém te ajudou na tua vivência de maternidade (gravidez e cuidados – serviço, familia) 

9. Desde o nascimento da tua filha/filho até aqui (vinda para o Programa Luz) como foi a 

vivência de vocês.  

10. Na tua experiência com o crack, tu viveste alguma situação de violência? 

11. Que outras coisas nessa experiência você sentiu como violência? 

12. Diante delas, o que foi que tu fizeste? 

Pergunta possível: Diante das tuas experiências, tu achas que tem algo que poderia ser feito pelos 

serviços de saúde para facilitar que as mulheres grávidas usuárias de crack frequentassem o 

serviço? 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

 Este é um convite para que você possa participar da pesquisa “A experiência de maternidade 

das mulheres grávidas usuárias de crack”, tendo como pesquisadora responsável Shirleidy Mirelle da 

Costa Freitas. Essa pesquisa é parte das intervenções do projeto Diálogos para o Desenvolvimento 

Social em Suape, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

 As informações apresentadas abaixo estão sendo transmitidas para que você possa decidir se 

aceita participar da pesquisa. Caso você aceite, pode desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, sem que isso traga nenhum prejuízo ou penalidade na continuidade do tratamento no 

programa de assistência em que está referenciada. 

 Essa pesquisa tem como objetivo compreender como o “tornar-se mãe” se configura na vida 

das mulheres usuárias de crack. O projeto pretende, além de produção científica, beneficiar mediante 

seus resultados pessoas que estão envolvidas com a vivência maternidade no contexto do uso de crack, 

uma vez que os resultados podem ampliar o conhecimento acerca de como se dá a experiência de 

maternidade das mulheres usuárias de crack. A partir disso, acreditamos ser possível repensar as 

práticas de assistência a essas mulheres. 

Caso aceite participar, você é convidada a responder  uma entrevista com a psicóloga 

pesquisadora na qual será estimulada a narrar suas experiências de maternidade no contexto do uso de 

crack. As entrevistas serão registradas em áudio e depois transcritas para auxiliar a análise dos dados. 

A gravação em áudio será utilizada somente para fim de transcrição. 

 Todas as informações obtidas serão sigilosas e o seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados obtidos nesse estudo serão utilizados somente para fins de pesquisa. O material 

coletado ficará a disposição das pesquisadoras para outros estudos, sempre respeitando o caráter 

confidencial das informações registradas e o sigilo da identificação das participantes. As transcrições, 

fonte desse estudo, bem como as gravações em áudio, serão arquivados no Departamento de 

Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco e ficarão sob os cuidados da professora Karla 

Galvão Adrião, responsável pela orientação dessa pesquisa e da pesquisadora Shirleidy Mirelle da 

Costa Freitas. Essas poderão ser contactadas pelos telefones (81) 2126 8731 ou (81) 2126 8271. 

 No início da atividade, você pode sentir algum constrangimento pela não familiaridade com a 

pesquisadora e devido à gravação das falas, mas a psicóloga ajudará a superar esse desconforto, caso 
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ocorra. O estudo não oferece riscos a sua saúde física ou mental. Caso a entrevista termine e você 

sinta-se entristecida, a facilitadora buscará acolhê-la, fortalecendo-a psicologicamente. Caso você 

venha a sentir-se prejudicada por este estudo, diante de eventuais danos, poderá recorrer na justiça. 

 Você não terá despesas para participar dessa pesquisa, mas também nada lhe será pago pela 

sua participação, uma vez que ela deve ser voluntária. Ao final da pesquisa, você pode solicitar cópia 

do relatório da pesquisa contendo os resultados desse estudo. Você ficará com uma cópia deste termo 

e toda dúvida que surgir   em qualquer etapa do estudo , poderá ser indagada diretamente à 

pesquisadora Shirleidy Mirelle da Costa Freitas ou à professora Karla Galvão Adrião pelos telefones já 

mencionados à cima. Ou ainda, entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que 

funciona na UFPE, através do telefone (81) 2126 8588. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “A experiência de 

maternidade das mulheres usuárias de crack”.  

Recife, ___ de ___________ de _____. 

___________________________________________ 

Nome/ Digital do participante da pesquisa 

 

____________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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ANEXO C – DISCURSO DE MALALA YOUSAFZAI NA ONU 

“Queridos amigos, 

Na noite de 9 de Outubro de 2012, o talibã atirou no lado esquerdo da minha testa. Eles atiraram nas 

minhas amigas também. Eles pensaram que as balas nos silenciariam, mas eles falharam. No lugar do 

silêncio, vieram milhares de vozes. Então, aqui estou. Uma menina, no meio de muitas. Eu falo, não 

por mim, mas para que os que não tem voz possam ser ouvidos. Aqueles que lutam por seus direitos. 

Seu direito de viver em paz. Seu direito de ser tratado com dignidade. Seu direito à igualdade de 

oportunidades. Seu direito à educação. Nós percebemos a importância da luz quando vemos a 

escuridão. Nós percebemos a importância da nossa voz quando somos silenciados. Hoje estou focada 

nos direitos das mulheres e na educação das meninas, porque elas são as que mais sofrem. Pedimos a 

todos os governos que garantam educação gratuita e obrigatória em todo o mundo para todas as 

crianças. Não podemos triunfar enquanto metade de nós está sendo impedida. Pedimos às nossas irmãs 

ao redor do mundo para serem valentes. Para abraçarem a força dentro delas e se darem conta de seu 

pleno potencial. Se quisermos alcançar nosso objetivo, então temos que nos fortalecer com a arma do 

conhecimento, e temos que nos proteger com unidade e união. Por isso, vamos travar uma batalha 

gloriosa contra o anafalbetismo, a pobreza e o terrorismo. Vamos pegar nossos livros e nossas canetas. 

Estas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o 

mundo. A educação é a única solução. Obrigada”. 

 

Discurso da jovem Malala Yousafzai em 12/07/ 2013 em conferência na Organização das 

Nações Unidas. Neste dia, a jovem vencedora do Prêmio Nobel da Paz 2014, deu seu primeiro 

discurso público depois de ser baleada pelos talibãs.  

 

 

 

 


