
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
TAVARES, LA. Apresentação. In: MACRAE, E., TAVARES, LA., and NUÑEZ, ME., orgs. Crack: 
contextos, padrões e propósitos de uso [online]. Salvador: EDUFBA, 2013, pp. 7-9. Drogas: clínica e 
cultura collection. ISBN 978-85-232-1171-4. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentação 
 

 

Luiz Alberto Tavares 



APRESENTAÇÃO

O Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas  
(CETAD) através do seu Núcleo de Documentação e Produção 
Editorial, em parceria com a Editora da UFBA (EDUFBA) nessa 
articulação permanente da universidade e seu trabalho de ex-
tensão, apresenta o sexto livro da Coleção Drogas: Clínica e Cul-
tura intitulado Crack: contextos, padrões e propósitos de uso.

O consumo do crack ganhou relevância no cenário na-
cional nos anos 80 sendo que os debates em torno do tema 
intensificaram-se na última década. Se por um lado constata-
mos o aumento do seu consumo, por outro, assistimos a uma 
verdadeira “diabolização” do usuário de crack, atribuindo-se 
muitas vezes à substância o incremento da violência e a causa 
do aumento de homicídios, o que ratificaria o caráter perigoso 
da droga. Não podemos deixar de levar em conta que o crack, 
pelas suas características farmacológicas, pode desorganizar 
psiquicamente os usuários em situação de dependência, mas, 
para além do enfoque centrado no produto são evidentes as 
condições de exclusão e vulnerabilidade social em que se en-
contra a grande parte desses usuários, sobretudo jovens em 
contextos urbanos.

As abordagens sobre o consumo de crack em nosso meio 
se revestem frequentemente de um tom alarmista que, longe 
de contribuir no avanço da compreensão do problema, na sua 
real dimensão, tem prejudicado a concepção de políticas públi-
cas mais apropriadas para lidar com essa questão. Observam-
-se assim a adoção de medidas emergenciais como a retirada 
dos usuários de crack dos seus locais de uso e, muitas ve-
zes, a consequente internação compulsória que, além do ca-
ráter desrespeitoso e violento da ação, não oferece garantias 
de êxito, como bem evidenciam os relatos de profissionais que 

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   7 12/07/2013   10:53:46



8
Crack – contextos, padrões e propósitos de uso

se dedicam ao trabalho com essa população. Verificamos que 
a internação tem sido proposta como uma medida prioritária 
e imediata de intervenção, sendo mesmo banalizada a sua in-
dicação. Sabemos que muitos usuários dependentes do crack 
necessitam, algumas vezes, da internação, colocada como uma 
medida extrema de intervenção.

Essa ideia, centrada apenas na internação e na abstinên-
cia do produto, e corroborada pelo modelo médico, pressupõe 
que há uma causa (a droga) e uma proposta de cura (livrar-se 
dela). Trata-se de uma perspectiva simplista e equivocada do 
ponto de vista técnico, que trata a droga como um mal a ser 
extirpado, não levando em conta a complexidade do problema, 
bem como a diversidade dos modos de intervenção, propos-
tos nos últimos anos por profissionais e instituições brasileiras 
com ampla experiência nesse campo.

A prática clínica institucional, apoiada em pesquisas de 
natureza etnográfica realizadas com usuários de crack, tem re-
velado que uma parte desses usuários consegue ter um uso 
controlado por muitos anos, o que nos interroga quanto ao rá-
pido e inevitável potencial de destruição da droga, tão propa-
lado. Assim, fica evidente a importância de intervenções que 
levem em conta não só o caráter danoso do produto, mas tam-
bém as condições sociais, culturais e subjetivas, geradoras de 
vulnerabilidades nesses usuários, que certamente contribuirão 
para a construção de estratégias de redução de riscos e danos 
desses usos, com a implicação do próprio usuário na atenção 
a sua saúde.

A importância desse livro reside justamente na possibili-
dade de levantar o véu encobridor do preconceito, do estigma, 
do reducionismo, suscitando questionamentos que possibili-
tem uma aproximação mais fidedigna dos modos e contextos 

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   8 12/07/2013   10:53:46



9
MacRae, Tavares, Nuñez

do consumo do crack, através de múltiplos olhares que revelam 
a experiência direta dos autores com essa população.

Os textos aqui expostos, e introduzidos no prefácio dessa 
edição, traduzem a investigação dos pesquisadores nas áreas 
da socioantropologia, da psiquiatria, da psicologia e do traba-
lho de redução de riscos e danos com usuários de drogas. Ain-
da que os autores guardem as especificidades inerentes aos 
campos em que atuam, o conjunto dos textos permite um di-
álogo que se articula e aponta para uma visão mais ampla e 
integrada do consumo e do consumidor de crack.

Esse livro certamente deverá suscitar aos leitores de di-
versos campos do saber, e aos interessados no tema, pretextos 
para o debate e a reflexão em torno de um assunto polêmico 
e que nos convoca à construção de uma prática que permita 
avanços mais significativos na condução desse fenômeno.

Luiz Alberto Tavares
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