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DIÁLOGO COM DR. ANTONIO NERY FILHO,  
GEORGE GUSMÃO SOARES, MARIA EUGENIA NUÑEZ  

e EDWARD MACRAE SOBRE O CRACK

MacRae: Fala-se numa epidemia de crack que estaria as-
solando a sociedade, apresentando uma grande ameaça e eu 
queria inicialmente saber o que você pensa deste tipo de for-
mulação, de uma epidemia de crack e se esse é realmente o 
problema.

Nery: Não sou epidemiologista, não sou da saúde cole-
tiva, mas sei que epidemia é algo que se manifesta, de modo 
inusitado, na comunidade; digamos que esta é uma definição 
não especializada, genérica, do que seria uma epidemia. Por 
outro lado, uma epidemia não significa que o impacto social 
seja desastroso. Sabemos que certos fenômenos não epidêmi-
cos podem ser muito mais graves como é o caso do consumo de 
álcool e tabaco.

Com relação ao crack, desde que ouvi referência a uma 
epidemia, me opus porque temi que se tomasse o fenômeno na 
dimensão de “dano social ampliado”, e não em sua dimensão 
técnica; temi que se tomasse a referência epidemiológica como 
se fosse um “tsunami de crack”, como acabou sendo propalado 
pela mídia e adotado por políticos, pessoal da saúde, famílias e 
tantos outros segmentos sociais; além disso, não havia evidên-
cias sérias, pelo menos de meu conhecimento, que o consumo 
de crack estivesse saindo dos patamares conhecidos desde os 
anos 80.

Do ponto de vista clínico, a intoxicação via pulmonar pelo 
crack (cocaína sob a forma de pasta básica, impura) produz 
uma intoxicação brutal, verdadeira “inundação cocaínica” do 
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organismo, de consequências extremamente graves, como sur-
gimento de parkinsonismo precoce, gravíssimas síndromes de 
abstinência e morte. A utilização desse produto me pareceu 
desde o começo extremamente grave e com uma capacidade de 
matar e de produzir dependência a nível nunca visto. Conside-
rei, adaptando a antiga fórmula do Prof. Y. Pellicier, que o crack 
era “a droga das drogas monstruosas e que se destinava às fal-
tas das faltas monstruosas”. O crack não me parecia ser uma 
droga de fácil manejo quanto às doses e efeitos, diferentemente 
da cocaína inalada (via nasal) ou mesmo injetada, implicando 
a solução de quantidades controladas do produto em liquido 
aquoso. Meu raciocínio foi simples, elementar. Declarei que o 
crack não era bom para o comércio (tráfico) porque produzia, 
facilmente, transtornos muito intensos, com desorganização 
social, física, psíquica e, não raro, a morte. 

Eu me apoiei também em outra experiência: nos anos 80 
anunciava-se uma epidemia de ácido lisérgico. Dizia-se que as 
crianças e adolescentes recebiam LSD na porta das escolas. 
Aliás, os baleiros e vendedores de sanduiches foram apontados 
como traficantes e as mães recomendavam aos filhos se afasta-
rem destas pessoas. De tempos em tempos esta acusação res-
surge. Ora, o ácido lisérgico não produz dependência química; 
a fabricação em laboratório é cara e não é simples; o LSD pro-
duz graves transtornos psíquicos, em geral temporários (lem-
brar a ideia de “droga saca-rolha”, dos franceses, referindo-se 
aos casos em que o uso do ácido – ou outra droga – funciona 
como gatilho disparador de transtornos mentais permanentes). 
Naquela época eu costumava desafiar quem acreditava na es-
tória desta distribuição a me trazer um selo, uma bala, o que 
quisessem, contendo ácido lisérgico, e durante anos ninguém 
apareceu. Por último, eu não via nenhum menino ou menina 
enlouquecidos nas portas das escolas. Via crianças mal educa-
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das, mas esta é outra história. Não acreditei no uso descontro-
lado de ácido, particularmente entre crianças e adolescentes, 
do mesmo modo que não encontro base técnico-científica, hoje, 
para o consumo alardeado de crack. Minha experiência clínica 
e socioantropológica não aponta nesta direção. Olhando para 
trás, constato que aquela “epidemia” foi socialmente construí-
da; serviu para a mídia que não cessou – e não cessa – de am-
pliar a desinformação ou de produzir uma “informação enviesa-
da”, no dizer de Gey Espinheira. Acho que o mesmo fenômeno 
se repete atualmente com o crack. O imaginário social está 
pleno de crack, sem que isto corresponda à realidade. Mais 
uma vez serve para a mídia. A política se apropria disto para 
encobrir sua incapacidade no enfrentamento dos verdadeiros 
problemas brasileiros: a falência do ensino público, saúde de 
qualidade para todos e cidades com sistemas de transporte de 
massa eficazes. A (des)informação da mídia, encontra na famí-
lia uma boa caixa de ressonância, posto que a família se desti-
tuiu do lugar de referência de lei e busca um responsável pelo 
desnorteamento dos seus filhos.

Então, desse modo, aproximo o crack do ácido lisérgico, 
dizendo que ambos não são bons produtos de comércio; o tra-
ficante não está, no meu entender, interessado num produto 
que não seja de bom comércio. Repito que o crack é uma droga 
tão desorganizadora e monstruosa que está destinada aos ex-
cluídos dos excluídos.

Quando a televisão mostra, por exemplo, a epidemia do 
crack, ela só mostra regiões como a “Cracolândia”, em São Pau-
lo, ou “lugares-buraco”, onde vivem humanos em condições sub-
-humanas. Estes lugares são mostrados como “evidências ba-
nalizadas”, quando na verdade se trata do “avesso do avesso do 
avesso” (como na música de Caetano). Mostra-se a exceção como 
regra; para a mídia, mostrar a exceção corrobora a regra. Gran-
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de engano que estimula o Poder Público a agir sobre o sintoma 
como se fosse a causa, beirando a limpeza étnica, retirando des-
tes lugares pessoas que possuem menos que nada, em lugar de 
ouvi-las e acolhê-las em sua diversidade de histórias e circuns-
tâncias, como fazemos com o Consultório de Rua desde 1995.

Quanto ao uso de crack pela classe média, incomparavel-
mente menor do que o uso de álcool, tabaco e medicamentos 
psicotrópicos, creio que isso tem a ver com a curiosidade – ou 
outro nome que se queira dar – e a arrogância de uma parte da 
população que funciona com se pudesse tudo; vai queimar os 
dedos. Vai passar...

Me vem ao espírito, agora, a lembrança de que, nos anos 
60 e 70, se alguém quisesse recurso para pesquisa, deveria apre-
sentar projeto dirigido para a cancerologia; mais recentemente foi 
a AIDS; atualmente é a “luta contra o crack”. O que será depois?

MacRae: Retomando o que você disse, acho que talvez 
seja necessário levar em conta que, mesmo o crack não sendo 
um objeto de comércio muito lucrativo, como também não seria 
o ácido, ainda assim, a gente vê que hoje em dia há um grande 
comércio de crack no varejo, pequeno, mas exercido por muita 
gente. Da mesma forma, nas raves, ocorre um grande comércio 
de ácido, ao lado do ecstasy.

Nery: Há momentos em que o comércio anuncia deter-
minada marca de sapato, determinada marca de roupa, de-
terminada marca de carro. A propaganda induz as pessoas a 
comprarem um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. No 
que diz respeito às substâncias psicoativas, sou formalmente 
contra se privilegiar recursos e ações voltados para um pro-
duto específico. Por que? Porque não sei como decidir entre o 
álcool, o tabaco ou mesmo substâncias psicoativas lícitas, os 
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medicamentos psicoativos. Há anos, uma pesquisa realizada 
num município da Região Metropolitana de Salvador mostrou 
que aproximadamente 18% da população consumia algum tipo 
de tranquilizante. Dezoito por cento da população! Isso nunca 
foi levado em consideração e nem parece ser um problema para 
ninguém. Por que? Porque isso gera dividendos, as farmácias 
vendem, os laboratórios farmacêuticos produzem! Quanto este 
consumo inibe a capacidade da população exigir as modifica-
ções sociais necessárias? Dezoito por cento da população perde 
– talvez – a capacidade de se indignar diante dos desgover-
nos, das insuficientes ou inexistentes políticas sociais, de um 
modelo econômico que acentua as desigualdades sociais. Mas 
isto não parece importar. O consumo de bebidas alcoólicas se 
expande e a primeira embriaguez ocorre cada vez mais cedo; 
vemos a mortes anunciada nos postos de combustíveis e nos 
restaurantes das estradas, pelo comércio de bebidas. Podemos 
considerar o álcool como substância secundária diante do cra-
ck? Que pesquisas científicas demonstraram o consumo e os 
danos causados pelo crack? De onde a polícia retira – e a mí-
dia alardeia – os números referentes ao consumo e as mortes 
causadas por intoxicação pelo crack? Onde estão publicados 
os trabalhos científicos envolvendo Salvador, Rio de Janeiro, 
Recife, Fortaleza, etc?

Então, tenho me posto do seguinte modo: não gosto da 
separação entre substâncias lícitas e ilícitas e, quando se trata 
das ilícitas, eu não concordo com o privilégio de uma droga 
sobre outra, para justificar uma política que não está voltada 
para os usuários, humanos, mas acaba sendo uma série de 
propostas para “enfrentamento” das próprias drogas indo es-
barrar no tráfico. Acho que, quando se privilegia uma droga, 
deve-se ter muito cuidado porque este privilégio pode ser iatro-
gênico e criar problemas ou ampliar sua importância. Já vimos 
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isso com a maconha, que foi demonizada ao extremo. Lembro-
-me que no início do meu trabalho com usuários de drogas, na 
segunda metade dos anos 80, numa discussão levantei a pos-
sibilidade de que no futuro teríamos saudade da maconha. No 
momento em que eu disse isso quase fui execrado e fui taxado 
de “defensor da maconha” por um jornal de Brasília. Hoje, vejo 
as pessoas um pouco saudosos da maconha, quando conside-
ram seus efeitos em comparação com a cocaína, crack e mesmo 
o álcool; a maconha não é mais alardeada como o demônio que 
levaria nossos filhos e filhas para o inferno. Creio que estamos 
à beira, inclusive, da legalização deste produto. Mas não foi 
assim até o início do século atual. A maconha era droga do 
demônio; agora, a droga do demônio é o crack. Há mesmo que 
diga que o crack é feito “com a raspa do chifre do demônio”. 
Qual será a próxima invenção que alimentará a mídia e o ima-
ginário social? Acho que essa demonização periódica de uma 
droga atende a interesses específicos e prejudica enormemente 
os usuários e suas famílias, que agem de acordo com as cons-
truções sociais circunstanciais. Acho que devemos considerar 
os consumidores e não os produtos. Isto significa deslocar o 
eixo da questão, deslocar o eixo da droga para o consumidor e 
verificar quais os dispositivos existentes para se cuidar deste 
ou daquele consumidor e não desta ou daquela substância. 
Além disso, privilegiar uma sustância é negar, de certo modo, 
a prevalência atual da politoxicomania. Num mundo em que o 
transitório, o superficial e descartável predominam, fica estra-
nho a fidelidade a uma droga e uma política centrada em um 
produto, como tem ocorrido no Brasil nos últimos anos.

Eugenia: Deixa me fazer uma pergunta em relação a isto. 
O crack entra aqui, na Bahia, para o comércio, em finais do ano 
de 1996. Você traz a questão do crack como um fenômeno de 
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criação midiática, dos meios de comunicação que participam 
fortemente do imaginário social. Nós estamos em 2012 e, se 
a gente compara com aquela época, 1996, se a gente faz uma 
pesquisa nos jornais, por exemplo, temos capas muito pareci-
das. Em 1997, já se falava da epidemia do crack. Isso durou 
dois, três anos, os meios de comunicação davam muita força 
para isso, a gente também se preocupava com isso. Passaram-
-se os anos e, em 2010, final de 2010, começou, novamen-
te, uma forte publicização da questão da epidemia do crack. 
A minha pergunta é: o que você acha que mudou? Mudou al-
guma coisa? Onde estavam esses “craqueiros” durante esses 
dez anos? Outra questão, você fala muito de morte. Quando 
se trata de crack, podemos ler manchetes principais do tipo "A 
morte numa tragada". O crack é muito associado à questão da 
morte. Na resposta que você fez, no bloco anterior, indicou que 
o crack é uma possibilidade intensa de morte, que a morte está 
muito próxima. Eu gostaria de saber de que morte você estava 
falando. Se é uma morte física ou se é uma morte simbólica, já 
que você fala naquele que está no final da linha. Porque isso é 
importante. Há uma questão com a morte no crack, pelo menos 
no imaginário social. As pessoas dizem que as cracolândias são 
uma espécie de suicídio público, coletivo, assistido. Para mim é 
uma morte simbólica. Por duas vezes você mencionou o crack 
ligado à questão da morte. Então, de que morte você fala? Essa 
é uma pergunta, e a outra é: o que mudou? O que aconteceu 
nesses dez anos? Onde esteve o crack? 

Nery: Penso que os usuários de crack estavam aí, em 
sua maioria invisíveis e sem interesse, temporariamente, para 
a mídia. Eles estavam aí, nas praças, abandonados, sem mere-
cer a atenção deste extraordinário poder que é a comunicação 
de massa. Penso que a mídia transforma o banal em exótico 
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segundo complexos interesses e mecanismos. Tudo passa a 
funcionar como se o ”banal-exótico” fosse realmente exótico. 
Imagine, por exemplo, que o ato banal de tomar banho seja 
transformado em ato excepcional e que a mídia informe dia-
riamente que usar sabonete faz mal para a pele; é possível que 
o banal – usar sabonete – se torne exceção pela via da trans-
formação em exótico. Agora, imagine que poderosas empresas 
de comunicação comecem a dizer que o crack é o responsável 
pelas misérias do país, pela violência e mortes, em lugar de in-
dicar a ausência de programas sociais efetivos, respeito à Lei, 
restauração da dignidade dos professores e escolas, etc. Isto 
acabará por se transformar em uma “verdade construída”. O 
usuário de crack estava por aí até se tornar interesse da mídia, 
de políticos, de governos desinformados, de famílias menos in-
formadas ainda. O banal invisível se torna excepcional e útil a 
vários interesses.

A outra questão que você trás é a da morte. Sou mé-
dico e conheço como funciona o sistema respiratório; os pul-
mões apresentam uma superfície extraordinariamente ampla. 
Quando alguém introduz em seu corpo, via pulmonar, algum 
produto psicoativo, como, por exemplo, cocaína – cloridrato 
de cocaína – a intoxicação é desmesurada, incomparável com 
aquela via nasal ou venosa. A intoxicação por estas vias é capaz 
de matar. Contudo, a “inundação tisunâmica”, via pulmonar, 
tem esta possibilidade bem mais elevada. A inundação física de 
cloridrato de cocaína oriundo do crack – cloridrato de cocaína 
e todas as impurezas que contêm – é capaz de produzir enor-
me efeito sobre o sistema nervoso central. Esta intoxicação é 
capaz, portanto, de produzir morte por dano ao sistema cen-
tral de controle cardiorrespiratório. Estou me referindo, claro, 
à morte por intoxicação aguda. 
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Por outro lado, constato que os usuários de crack, em 
geral, já estão socialmente mortos. Por isso me refiro a eles 
como “os excluídos dos excluídos dos excluídos”. Talvez não 
seja correto dizer que estão socialmente mortos porque estão 
aí, vivos e invisíveis, constituindo uma nova categoria social, 
insuportável para muitos, em particular governantes em épo-
ca de conferências internacionais ou quando resolvem limpar 
as cidades... A Copa do Mundo vai ser um momento de gran-
de risco para estes cidadãos invisíveis, excluídos do proces-
so produtivo e da economia de consumo. Ocorre-me que estes 
invisíveis-excluídos não estão necessariamente mortos do pon-
to de vista da subjetividade: pensam, amam, roubam (alguns), 
transam, adoecem e morrem; contrariamente, muitas pessoas 
estão mortas, vazias de desejo, mas inseridas no mercado de 
consumo e, portanto visíveis e incluídas. Não é interessante? 
Creio que podemos resumir assim: o sujeito pode estar inserido 
socialmente e morrer simbolicamente, como ele pode não estar 
inserido socialmente e não morrer simbolicamente. Isso quer 
dizer o quê? Que na geografia das possibilidades sociais, os in-
visíveis-excluídos estão absolutamente fora, sem possibilidade 
de mudanças na chamada “escala social”. Para a monstruosa 
“morte” destes invisíveis-excluídos, não é qualquer “maconha 
da vida” que vai dar alguma resposta; para elas é necessária 
uma droga monstruosamente equivalente, como o crack, capaz 
de produzir efeitos monstruosos...

MacRae: Neste livro que estamos organizando, a gente 
tem dois estudos que falam de usuários de longa data de crack, 
e que pareceriam ir contra essa idéia de que crack é símbolo 
de morte imediata, mas eu acho que tem a ver com o que você 
está falando...
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Nery: Acredito piamente no uso controlado como uma 
possibilidade entre usuários de drogas, mesmo do crack. Até o 
aparecimento da SIDA/AIDS, os humanos sempre foram capa-
zes de resistir às mais diversas agressões, incluindo no campo 
da biologia, ou às intempéries da natureza. O melhor exem-
plo do passado foi a resistência humana à “peste negra” (peste 
bubônica), que dizimou milhões de seres humanos; contudo, 
muitos apresentaram uma “resistência natural” à infecção. 
Guardada a devida distância, temos constatado uso controlado 
(resistente?) de cocaína, maconha, medicamentos, álcool e cra-
ck! Mesmo à SIDA/AIDS estamos sobrevivendo, não de “forma 
natural”, mas graças aos coquetéis antivirais. Então, somos ca-
pazes de fazer uso controlado de substâncias psicoativas. Mas, 
para pensar em uso controlado é preciso considerar o dispositi-
vo biológico do usuário (que é diferente para cada ser humano, 
isto é, cada um tem seu patrimônio genético transgeneracio-
nal), o meio sócio-cultural e o dispositivo psíquico resultante 
da interação do biológico e do social. A possibilidade de ser 
usuário controlado ou grave dependente será sempre função 
destes dispositivos: o biológico, o sócio-cultural e o psíquico.

Agora, também é necessário lembrar que cada produto 
químico tem “sua própria natureza química”, com maior ou 
menor possibilidade de, interagindo com “os dispositivos hu-
manos”, produzirem efeitos comportamentais ou levarem à fa-
lência do organismo, isto é, à morte. O uso controlado é, por-
tanto, inerente à própria condição humana e possivelmente dos 
demais seres vivos. Cada substância é dotada de risco próprio, 
diferente para cada uma. Usar maconha implica num risco me-
nor do que usar cocaína ou crack. Entretanto “o destino” deste 
uso estará submetido “ao fator humano” e ao “fator químico”, 
dentro de um contexto (momento) sócio-cultural, diria o Prof. 
Claude Olievenstein, em Paris, no final dos anos setenta. O uso 
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controlado ou a dependência serão duas possibilidades. Certa-
mente, o que vai evitar certo determinismo será o imponderável 
do social. Finalmente, lembremos en passant que, em geral, as 
mortes associadas ao consumo de drogas estão relacionadas 
com a intoxicação aguda, sem qualquer relação com o fenôme-
no da dependência. Quem bebe e dirige fica incompetente para 
conduzir uma máquina complexa (qualquer que seja o veículo) 
e a morte não terá qualquer relação com a toxicomania (de-
pendência), mas com a intoxicação circunstancial do sistema 
nervoso central. A título de esclarecimento seria bom lembrar, 
também, que a violência raramente está relacionada com o uso 
e/ou com a droga, mas ao tráfico, ao comércio sem fronteiras 
e sem outra regra que não seja da “regulação pela morte (ho-
micídio)”.

Para concluir, reitero que quando falo de uso controla-
do, estou pensando na possibilidade do sujeito não entrar na 
dependência, não entrar no uso desorganizado e permanecer 
social, psicológica e biologicamente organizado na relação com 
o produto. Acho que isso é possível com relação ao crack, como 
acho que isso é possível para qualquer produto. 

George: Em relação a isso Nery, eu vou pegar esse gan-
cho para recolocar um questionamento de MacRae. Essa com-
petência que você reconhece no crack eu também reconheço. 
Não sei se eu fui a primeira pessoa a dizer isso, mas no Fórum 
de Adolescência e Drogas, eu chamei o crack de uma droga que 
sequestra a subjetividade. Então, eu acho que a droga faz uma 
espécie de sequestro desses indivíduos, da mesma forma que 
a heroína. Não é a primeira vez que eu aproximo o crack da 
heroína, não porque sejam similares em efeito sobre o sistema 
nervoso central, mas porque eu vejo nelas duas uma aproxima-
ção nessa competência, nessa intensidade (fala-se da “clínica 
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da intensidade”), nessa competência de sequestrar indivíduos 
e de fazê-los dependentes e isso num tempo muito rápido. E eu 
discordo um pouco de você porque eu acho que o narcotráfico 
descobriu isso no crack. Ou seja, antes o próprio narcotráfico 
não gostava muito desse produto pelas razões que você colo-
cou: que ela faz uma aproximação tão grande com a morte e 
adoece tão rápido que seus usuários deixam de ser grandes 
consumidores. Essa era a visão, inclusive, que o narcotráfico 
carioca tinha. Mas hoje não tem mais, porque, no varejo, o cra-
ck se mostrou uma droga altamente rentável. Assim, embora 
eu não tenha elementos e não vou ser signatário dessa ideia de 
que existe uma epidemia (que não existe), creio que haja uma 
grande expansão desse consumo, isso é inegável. Eu acredi-
to que não é pela sua competência de fazer dependência que 
o crack hoje se espraia, mas é exatamente pela junção dessa 
competência com uma visão, digamos, comercial do narcotrá-
fico e com a morte social, como você coloca e que para mim é 
a maior razão dessa expansão do consumo de crack. Esse sim, 
eu acho que é o grande elemento produtor desse resultado de-
sastroso, é a exclusão de segmentos da nossa população e ela 
se parece com uma solução porque aniquila, faz calar, segmen-
tos que poderiam estar reclamando pela sua existência. Mas 
eu acho que tem uma coisa aí que a gente não quer ver, que é 
uma expansão, uma coisa que vem tomando os serviços. Aqui 
no CETAD mesmo, a gente percebe que, nos últimos dez anos, 
houve um aumento considerável de demanda pelo tratamen-
to, por usuários de crack. Nos outros serviços também e, se a 
gente não pode chamar isso de epidemia, pelo menos a gente 
tem que lançar um olhar mais cuidadoso. Não se trata, a meu 
ver, de privilegiar o crack, porque o álcool continua sendo a 
grande endemia e não se olha direito para este fenômeno, não 
lhe dão a importância que merece. Mas, o crack desorganiza. 
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Clinicamente, (e enfatizo que estou falando clinicamente); ele 
produz um sofrimento muito grande e nós estamos absoluta-
mente despreparados para lidar com essa situação, o que, eu 
acho, termina provocando um barulho maior.

Nery: Não vejo muito onde discordamos; mas, atenção, 
você introduz o seguinte: nós não estamos preparados para 
cuidar destes usuários, que seriam um problema para si e para 
os outros. Gostaria de discutir um pouco mais, para tentar 
compreender o que significa isso, “estar preparado para res-
ponder a essas pessoas”, para alimentar nossa conversa. Pri-
meiro, eu penso que essa expansão do crack existe, ela pode 
existir e está atrelada a uma expansão da miséria. Nós sabe-
mos que Salvador cresceu, assim como outras cidades, mons-
truosamente (uma cidade que tinha 700 mil habitantes nos 
anos sessenta, tem três milhões de habitantes nos anos 2000). 
A cidade cresceu sem planos ou limites; houve uma deserti-
ficação do interior com forte migração para a capital (e para 
outras cidades), criando em cada uma um cinturão de miséria. 
Qualquer pessoa que faça o percurso do centro para o subúrbio 
de Salvador verá, progressivamente, um marcante empobre-
cimento e uma miserabilização (essa palavra certamente não 
existe) progressiva, em círculos concêntricos de miséria am-
pliada. O círculo se amplia, do centro para a periferia e a misé-
ria se amplia, geometricamente, junto com essa expansão. Isto 
foi registrado por Gey Espinheira, uma “periferização violenta”. 
Tenho comparado isto a uma caixa onde se colocou ratos em 
número progressivamente maior; quando se coloca apenas um 
rato na caixa, ele transita alegremente, sem problema; quando 
se coloca dez ratos numa caixa, eles transitam já com certa 
dificuldade, mas quando você coloca vinte ratos numa caixa, 
os mais fortes começarão a matar os mais fracos. Qualquer 
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pesquisador pode fazer essa experiência. Transponho isto, com 
todas as reservas, para nossas cidades. Estamos vivendo como 
numa grande caixa de ratos; as pessoas estão se matando; per-
deram o respeito pela morte e consequentemente perdemos o 
respeito pela vida. Quer dizer, a morte hoje em dia é de uma ba-
nalidade escandalosa, de uma desconsideração sem tamanho. 
Isso vale para a rede de saúde – as pessoas morrem solitárias, 
abandonadas, tristes nas UTI’s – vale para o dia a dia , quando 
as pessoas morrem porque não entregaram – ou mesmo entre-
gando – um tênis, um celular... Quer dizer, viver hoje se tornou 
uma exceção quando deveria ser a regra e as pessoas matam 
por destituição de valor com relação à morte. Então, os ratos 
estão se matando; estamos cercados por um grande cinturão 
de violência, de desorganização, de morte. Nesse sentido, acho, 
George, que temos um mercado, um mercado miserável, que 
permite a circulação de um produto da miséria, porque eu acho 
que o crack é um produto da miséria...

George: Mas eu acho que a utilização de um produto que 
tem função social e que, pela maneira como ele é comercializa-
do e pelo efeito que provoca, muito visual, termina ganhando 
contornos coletivos. Isso pela sua competência de fazer calar. 
Muitas vezes, Nery, eu fico olhando a maneira como o governo 
brasileiro, os governos estaduais estão agindo. Nem o próprio 
governo federal consegue organizar minimamente a assistência 
social, a assistência à saúde, a assistência à educação, a assis-
tência à habitação. Os setores sociais estão muito comprometi-
dos nesse sentido e essa população me parece que está sendo 
extinta. É como se fosse a extinção de um excedente. O que me 
preocupa é que estamos lidando com uma sociedade que, em 
termos de organização social, está com tecido completamente 
esgarçado e existe uma substância que a meu ver tem uma 
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competência diferente, que você não deixa de reconhecer. Jun-
to a isso existe um comércio extremamente lucrativo que não 
é coordenado pelos governos, que é livre e onde quem faz esse 
comércio não tem o menor interesse, e nem o menor cuidado, 
de estar controlando o grau de vulnerabilidade do indivíduo.

Nery: Mas, George, eu disse que, se há uma expansão 
do crack, essa expansão se dá na miséria. Eu disse "se". Se é 
assim, e aqui eu volto ao começo da nossa conversa, eu acho 
que essa expansão se dá na periferia da periferia, distintamen-
te dos bolsões de exclusão que existem, como as chamadas 
“cracolândia” de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador... Por isso 
é que eu vejo com cautela a ideia desse comércio tão lucrativo, 
como você diz, nessa periferia da periferia ou na invisibilidade-
-excluída. Reconheço a grande dificuldade de lidar com isto; 
tomara que eu esteja certo porque, embora o efeito não deixe 
de ser perverso, será menos grave, num certo sentido, do que 
efetivamente será se esse consumo de crack for transversal a 
todos os círculos concêntricos a que me referi. Se for transver-
sal, estamos numa situação muito difícil. Esse consumo cami-
nha para formas de utilização cada vez mais graves no cami-
nho indicado de periferização, no sentido da “miserabilização”. 
Assim, por exemplo, embora a região da Rua 28 de Setembro, 
no Centro Histórico de Salvador, não seja periferia em termos 
geográficos, eu diria que é uma “periferia social”. Mas estou 
também falando de uma periferia geográfica que se distancia 
do centro em direção aos confins da cidade, ou as invasões, 
onde a lei é a da violência, do mais forte e da morte. Por outro 
lado, estou à espera de algum trabalho consistente cientifica-
mente que demonstre esta propalada lucratividade do “peque-
no comércio” do crack ou “comércio dos miseráveis”. Há uma 
enorme diferença entre o custo do grama de cocaína e “uma pe-
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drinha” de crack; nem sabemos como avaliar as características 
físicas destas pedras (tamanho, peso, composição). Se penso 
na miséria em que vive a maioria dos consumidores de crack e 
o custo baixo das pedras ou pedrinhas, não consigo acreditar 
neste lucro referido. Não diria isto para os milhões de “latinhas” 
de cerveja!

Outra coisa, tenho notícias, sem qualquer comprovação, 
que os traficantes do Rio de Janeiro “estão puxando o freio de 
mão” na venda de crack. Por que? Porque o prejuízo com esta 
venda é maior do que o lucro; porque o crack é desorganizador: 
os usuários vão, em geral, rapidamente, na direção da psico-
se e da doença. Visto da clínica, este não é um bom comér-
cio, a não ser que os traficantes pensem que há muita gente 
para morrer, sem que isto faça diferença. Tínhamos notícias 
que o tráfico do Rio de Janeiro resistia ao comércio do crack, 
enquanto que o comércio de crack, em São Paulo e na Bahia, 
evidenciava o caos... Às vezes imagino se o comércio de crack 
não seria realizado pelos “traficantes excluídos”, isto é, os tra-
ficantes de segunda categoria que não conseguiram espaço no 
“tráfico formal”! Reconheço que isto é da ordem do devaneio 
quase desvairio. Quanto à assistência aos nossos pacientes 
usuários de crack, concordo com você, temos um sério proble-
ma: não dispomos de recursos suficientemente largos e ade-
quados para cuidar destas pessoas. Lembro-me que nos meus 
primeiros contatos com o Hospital Marmottan, em Paris (1983), 
o prof. Claude Olievenstein mostrou-me pacientes gravemente 
comprometidos, tanto física quanto psiquicamente, “colocados 
de pé” em uma semana de tratamento. Claro que a rápida recu-
peração física não correspondia a uma cura da doença; a alma 
daquelas pessoas não ficava de pé tão rapidamente, mas, era 
extraordinário vê-las começarem a conversar, comer, cuidar 
de seus corpos, jogar ping-pong (ato muito valorizado naquele 
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hospital), em tão pouco tempo, uma semana. Então, temos de 
pensar nos dispositivos que temos para cuidar de nossos usu-
ários de crack e, neste sentido, concordo plenamente com você,  
George: estamos inteiramente despreparados. É uma grande 
dificuldade. Acho que os CAPS ad tipo III, são uma boa alter-
nativa para internar uma pessoa por dez a quinze dias e poder 
colocá-la, fisicamente, de pé. Mas, este dispositivo deverá ser 
capaz de cuidar da alma dos usuários de crack e de assisti-los 
por longos períodos segundo as necessidades gerais, comuns a 
todos e as necessidades individuais que os tornam únicos.

Portanto são dois os aspectos de nossa conversa: um diz 
respeito ao sócio-cultural, a expansão da miséria e da desigual-
dade e o outro ao clínico. Em um, concordamos; no outro, nem 
tanto. Um aspecto é macro, político, o outro é de saúde em sua 
dimensão de assistência primária.

George: Concordo plenamente... Enquanto você respon-
dia, eu pensava do ponto de vista médico e psicológico sobre 
programar e fazer o planejamento desses serviços, para que 
dêem conta desses usuários.

Nery: O problema, George, é que não se tem, sequer, 
como colocar essas pessoas de pé...

George: Retomando, quando você fala sobre o discurso 
da epidemia da miséria, eu não posso nem falar isso...

Nery: Da expansão da miséria; não da epidemia...

George: Da expansão da miséria... Os números dos últi-
mos 10 ou 20 anos do governo brasileiro, ou seja, da história 
do Brasil, mostram exatamente o contrário: que a miséria do 
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povo brasileiro diminuiu consideravelmente, o que eu acho que 
está de fato ocorrendo. E não é só no Brasil. Mas, quando se faz 
um recorte do mundo todo, neste momento, neste contexto, o 
que eu acho que a gente está tendo é uma expansão da exclu-
são. A exclusão tem se tornado cada vez maior e mais visível, 
até porque o mundo caminha numa direção e numa velocidade 
que é impressionante, na tecnologia, nessa globalização, nesse 
capital especulativo que hoje comanda os governos. Isso tudo 
tem levado os povos a começarem ter de lidar com uma gran-
de parcela de excluídos. Quer dizer, a minha preocupação é 
tratar do dependente de crack, o que eu considero uma coisa 
relativamente fácil. A minha experiência tem demonstrado isso 
e Edward retomou uma questão que é a permanência desses 
indivíduos. Diferentemente da ideia que se tinha de que o crack 
matava, existem dependentes de crack de dez anos e quanto 
mais passa o tempo, mais eles se organizam, mais eles voltam 
a desenvolver atividades. A fissura diminui e eles conseguem 
controlar o consumo. Então a gente tem visto dependentes que 
começam a viver períodos longos, de muita estabilidade, mas 
um grande número de excluídos continua fazendo parte desse 
contingente e é isso que eu acho que a gente tem que estar 
olhando. Sem privilegiar o crack, o que eu não quero, volto a 
insistir, eu acho que a gente tem uma endemia que a gente não 
olha. Mas a competência dessa substância, num contexto de 
muito esgarçamento do tecido da sociedade, de muita dificul-
dade social; é isso que me preocupa. Assim, pensar em planejar 
ações de saúde, é a tentativa de reduzir esses problemas todos 
a uma questão de saúde. Isso é ridículo Então, pensar em tra-
tar um dependente seja de álcool, crack ou cocaína, é pensar 
seriamente na reinserção dessa pessoa, desse indivíduo, na so-
ciedade. Acho que a esperança vem não a partir do ponto de 
vista do tratamento médico e psicológico, mas do ponto de vista 
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do tratamento social que a gente tem que dar a esse fenômeno. 
Isso me assusta.

MacRae: Em relação a esse termo "epidemia do crack", 
eu, enquanto antropólogo, fico com os dois pés atrás, porque 
o termo “epidemia” remete ao biológico, como se houvesse um 
vetor que a difundisse. Assim, já que aqui todo mundo está 
falando da importância do aspecto social, eu gostaria de saber 
se você não acha que a gente deveria evitar o termo "epidemia".

Nery: Eu não só acho como, desde que se começou a 
falar de “epidemia de crack”, tenho assumido a atitude radical 
de não participar dos debates públicos sob esta perspectiva. 
Quando aceito participar de algum evento, discuto as questões 
relacionadas com as substâncias psicoativas, nunca o crack 
isoladamente. Em particular; nunca discuto a importância das 
substâncias dissociada de sua dimensão econômica; o vetor...

Eugenia: Eu acho que o importante deve ser o argumento 
do motivo da sua recusa...

Nery: A minha recusa é também pela via apontada por 
MacRae. Quer dizer, estamos muito voltados para a coisa mé-
dica e de saúde. Falar de epidemia remete ao poder médico, que 
quase personaliza no crack o equivalente a um vírus... uma 
bactéria... um microrganismo, deixando de concebê-la como 
uma molécula química que não tem vida biológica. O trânsito 
do crack se faz entre pessoas, por pessoas; não há outro “ve-
tor” senão os próprios humanos e suas vicissitudes. Não gosto 
do termo epidemia porque parece excluir o social e o psíqui-
co enquanto determinantes fundamentais do uso. O consumo 
de crack é sintoma da expansão da miséria e exclusão e não 
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o inverso, suas causas. Além disso, sobre o mencionado uso 
controlado por longos períodos, é verdade que, em meu tra-
balho, não vejo o alargamento do consumo de crack de modo 
desmesurado, nem de qualquer modo. Tomei conhecimento, 
recentemente, de documento elaborado por entidades impor-
tantes no campo da saúde. Fiquei surpreso ao constatar que 
as diretrizes propostas se referem “à assistência integral para o 
crack”. Trata-se da substância (como ocorre na Lei Antitóxicos 
do Brasil), sem as indispensáveis referências aos usuários e 
às circunstâncias sociais e isto, para mim, faz uma diferença 
muito grande. Haveria de se fazer referência ao cultural, à mi-
séria, às diversas vertentes de um problema que é multifatorial. 
Exclui-se o humano e coloca-se no lugar a substância química 
crack. Alguém vai me dizer aqui que o crack é sinônimo de hu-
mano? Se for, estamos no caminho de uma aberração, em que 
a coisa substitui o criador; em que o criador é substituído pela 
criatura. Mas a criatura é a criatura e o criador é quem cria a 
criatura. Não posso dizer “diretrizes para o crack” no sentido de 
que eu quero cuidar de quem utiliza o crack, que são os huma-
nos. Não é possível. Quando se fala aqui em “diretrizes para a 
assistência integral ao crack”, deveria se falar do tráfico longe 
da prática de saúde, porque médicos, psicólogos e assistentes 
sociais não cuidam do tráfico... eventualmente de traficantes 
doentes... Logo, é como se estivesse implícito que estamos fa-
lando de humanos. Mas, quando se exclui o significante hu-
mano, estamos voltando para o começo de nossa conversa: o 
produto ocupa um lugar especial, um lugar que não lhe cabe. 
Porque cabe sim, “diretrizes gerais para assistência aos usuá-
rios de substâncias psicoativas”. Foram os humanos que, ao 
fracassarem em sua proposta de casamento, de trabalho, se-
xual, de ser feliz, de ter isso ou de ter aquilo, encontraram nas 
substâncias psicoativas alívio para o sofrimento que se insta-
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lou em suas almas. Isto ocorreu do lado dos humanos e não do 
lado das drogas. Coisas assim reforçam os “discursos sobre as 
drogas” e, nesse sentido, os que se apoiam na epidemia. 

Eugenia: Você acha que é humano, Nery, considerar que 
o crack, uma droga, é uma causa e não uma consequência? O 
que quero dizer com isso? Tem muitos anos que tentamos, em 
relação á questão do uso de risco e de dependência de drogas, 
falar do uso problemático, não da droga em si. A gente vem 
tentando apresentar outro paradigma: pensar o uso de risco e a 
dependência como uma consequência, multifatorial, como você 
disse, social, biológica, psíquica. Tá, mas isso é um osso duro 
de roer. É humano que seja um osso duro de roer? É humano 
se falar que é o crack que produz a violência? 

Nery: Eu não digo isso...

Eugenia: Não, você não, mas eu pergunto: é humano se-
guir insistindo nessa ideia de que a droga é causa? Isso depois 
de tantos estudos, tantos anos. Afinal, não é que tenhamos 
poucos estudos em relação a isso. Temos vários e já se passa-
ram muitos anos. Por quê?

Nery: Porque os humanos têm muita dificuldade em 
reconhecer as coisas humanas. É curioso, não é? De vez em 
quando, surge alguém que revela nossa condição humana...
estamos sempre tão próximos do espelho que não conseguimos 
reconhecer nossa verdadeira imagem. Platão, Darwin, Freud, 
Gandhi estão entre os que conseguiram, de certa forma, vis-
lumbrar a face humana como ela é e não como os humanos, 
em geral, a imaginam. Você, enquanto psicanalista, deve estar 
pensando em nosso “suposto saber”. Posso, deformando um 
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pouco a frase original, dizer que “sabemos de onde não somos 
e somos de onde não sabemos”. Quer dizer, os humanos fun-
cionam a partir de um suposto saber não sabido... Retornando 
à sua questão, os humanos usam drogas para encobrir o que 
de fato sabem que são; mas, como “não podem suportar que 
sabem”, atribuem às drogas – substâncias psicoativas – atri-
butos “do mal”. As drogas passam a ser vistas como causa de 
sofrimento, de desordem, de crime, etc. Humanamente, pen-
samos como se fossemos deuses; as drogas aplacam a dor do 
engano... Mas não podemos admitir isso e atribuímos às drogas 
outros atributos. Tenho a impressão que isto soa “déraisonné”, 
que não responde à sua questão, mas convida a pensar sobre 
porque os humanos fazem o que fazem e são como são. Os hu-
manos são humanos, mas pensam que são deuses diante do 
insuportável do ser humano...

MacRae: Os humanos precisam de bodes expiatórios, 
precisam de uma explicação para as coisas que não vão bem, 
ou até para disfarçar. Dizer que a coisa não vai bem por causa 
de outra coisa, não por causa de alguma coisa pela qual, de 
fato podem ser responsáveis... 

Nery: E assim, o problema da droga seria a droga. Todas 
as mazelas atuais seriam por causa do crack, quando na ver-
dade somos a causa de nossos próprios males, somos nossas 
próprias causas. É porque somos o que somos, vivemos como 
vivemos, ...marcados pela certeza da morte, mas sem saber 
quando o fio da vida acabará para cada um...

MacRae: Eu acho que isso toca um pouco na dificulda-
de trazida por esse pânico moral sobre crack, drogas e outras 
coisas assim. Todo mundo fala que está preocupado com isso, 
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mas quanto já ouvi falar no CETAD, por exemplo, sobre a di-
ficuldade de se obter recursos para o atendimento necessário. 
Atualmente, nós temos uma polêmica ocorrendo num bairro que 
é cheio de pessoas bem pensantes, de um nível cultural alto, que 
estariam preocupadíssimas com o tema, Se você conversar com 
cada uma delas, vão dizer que estão muito preocupadas com 
a "epidemia de crack". Mas, quando se propõe abrir um centro 
de atendimento a droga dependentes perto da casa delas, elas 
não querem. Aí, eu acho que a gente vê muitos aspectos da hi-
pocrisia que existe na sociedade a respeito das drogas. Bota-se 
a culpa na droga e não se quer atentar para a questão social...

Nery: Gosto muito de Saramago; sou saramaguiano, e 
seus livros têm me feito pensar sobre a vida e as pessoas, não 
sem certa angústia. Por exemplo, em “Ensaio Sobre a Ceguei-
ra”, ele descreve a perda de um sentido: a visão. São cinco os 
sentidos. Por que a visão e não a audição ou o olfato? Cer-
tamente porque não enxergar limita mais as pessoas em sua 
relação com o mundo. Saramago, neste livro, nos mostra como 
os humanos perdem suas referências morais quando confron-
tados às limitações impostas por uma cegueira coletiva – a ce-
gueira branca – numa prisão, quase um asilo, um hospícios 
de insanos que não perderam a razão. O homem cego antes da 
epidemia é, agora, o que melhor se tem; cego ele era e, agora, 
na cegueira, é menos cego embora cego continue; o médico, 
antes alguém no topo social é agora o mais frágil; sua mulher, 
a única que enxerga, submete-se ao silêncio imposto pelas con-
sequências da revelação. O Ensaio Sobre a Cegueira mostra 
como os humanos se desorganizam rapidamente, como são frá-
geis nossos acordos sociais; como as regras desaparecem ou 
são abandonadas. Contudo, há sempre a força da esperança. 
Então, quase todas as personagens experimentam uma desti-
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tuição progressiva de todo valor, de todo respeito pelo outro, até 
que se chega ao fundo do poço e, quando enxergam novamente 
não se dão conta de imediato... Eu acho que o ser humano é 
isso: está permanentemente articulando possibilidades, frágil. 
Nesse sentido é que buscamos sempre um bode expiatório, fora 
de nós, quando na verdade as questões estão sempre em nós, 
humanos. Como disse, somos humanos e nos pensamos deu-
ses; nesta condição, é difícil admitir que o problema seja nosso. 
O problema será sempre do outro. Dizemos, então, que o pro-
blema é da doença, do governo, da droga. 

George: Para voltar à questão do crack, pelo que você 
está dizendo, fazemos com o crack uma espécie de projeção 
coletiva da nossa ausência enquanto cidadãos, enquanto hu-
manos, de cuidar da nossa própria sociedade...

Nery: Sabe o que me vem à cabeça aos 67 anos de idade? 
Seremos sempre assim, enquanto humanos...

George: Não sei se estou contaminado pela minha for-
mação cristã, se o fato de ter sido quase um seminarista me 
capacita para dizer isso, mas eu acho que...

Nery: Você tem esperança, não é?

George: Se eu perder a esperança eu vou perder a minha 
capacidade de trabalhar com o que eu trabalho, da maneira 
como eu trabalho...

Nery: Eu tive que tatuar a palavra esperança em meu 
braço para não perdê-la, mas tatuei em japonês...
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George: Esperança de uma sociedade bastante organiza-
da... Eu tenho tatuado em meu corpo uma mandala tribal que 
significa proteção. Mas, às vezes eu fico tão desesperançoso...

Nery: Então, acho que devemos trocar as tatuagens, por-
que eu preciso de proteção e você de esperança...

George: Eu tenho esperança individualmente, mas eu 
saio da minha casa todo dia, sete horas da manhã, um pouco 
antes para poder chegar aqui ao CETAD, e há sete anos eu vejo 
a mesma cena. Passo num semáforo que demora prá caramba 
e vejo diariamente crianças abaixo de seis anos de idade (ou, se 
muito tiverem, de oito anos de idade), completamente desam-
paradas, desassistidas. Elas ficam ali, da manhã à noite, faça 
sol, faça chuva. Então, eu fico me perguntando, o que é que a 
gente está preparando, o que é que a gente está fazendo para o 
nosso futuro? Assim, quando chega à minha casa a notícia de 
que uma pessoa que parou naquele semáforo foi atacada por 
um marginal armado e , quando reagiu, ele atirou e matou, 
creio que seja uma resposta que nos dão. É a resposta que os 
humanos dão a esse descuido, a esse maltrato. Será que isso 
é necessário para a coletividade? Será que o crack não vem 
exatamente mostrar um pouco dessa interioridade, dessa ruin-
dade do humano? Será que a gente não precisa ver esse tipo de 
coisa, até prá gente se reposicionar, repensar e se reformular 
de uma outra maneira? Às vezes eu fico me questionando por-
que é muito absurdo, é de uma absurdidade tão grande que...

Nery: Os humanos estão sempre produzindo mais ou me-
nos a mesma coisa: enganam, mentem, traem, brigam, matam, 
constroem, amam, inventam, destroem para reconstruir. Vis-
to de longe, os humanos (a humanidade) podem ser pensados 
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como um outdoor: mostram uma imagem. De perto, bem de 
perto, a imagem torna-se pontos, diversos, distintos, diferen-
tes; os pontos são só pontos, parte de uma imagem. Acho que a 
história humana é como um outdoor: as imagens são diferentes 
mas os pontinhos são os mesmos; os humanos são sempre os 
mesmos, isto é, se comportam do mesmo modo. Quando não 
são os humanos que criam problemas, são os deuses que criam 
problemas para os humanos. Num tempo, foi a peste negra, 
noutro, o vírus da SIDA/AIDS. Ultimamente, dizem que é o 
crack. Talvez seja nesse sentido que eu não tenha esperança 
que os humanos deixem de ser humanos. Um dia, alguma mu-
dança em nosso código genético produzirá outros seres, Tal-
vez melhores mas não sei se serão chamados de humanos... 
porque, enquanto formos humanos acho que permaneceremos 
nessa de oscilar entre feitos extraordinários e baixarias inacre-
ditáveis. Outro dia, conversava com alguns alunos de medicina 
que participam de uma associação denominada ACADEMÉTI-
CA, voltada para o estudo da ética médica e bioética, e toca-
mos no delicado tema da pedofilia. Há pouco tempo, um aluno 
do curso de medicina foi identificado como pedófilo e exposto, 
impiedosamente, na mídia. Preso, foi afastado do convívio da 
família e dos colegas. Vale lembrar que aquele estudante nunca 
chamou nossa atenção, nem dos professores, nem dos colegas. 
Era mais para cordato e social do que para demônio. Ocorre 
que todos se afastaram dele e apenas uma aluna, se não me en-
gano, foi visitá-lo e esta visita não foi bem aceita pelos demais; 
no dizer da aluna, “foi execrada”. Propus ao grupo discutir a 
questão da pedofilia destituindo-a do horror. Porque a pedofi-
lia está fortemente associada ao horror e tudo que se disse e 
se fez com aquele aluno o foi a partir do horror que inspira a 
pedofilia, mesmo quando considerada uma doença, uma doen-
ça não alienante, isto é, que não compromete a capacidade de 
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entendimento. Exercício difícil, destituição quase impossível, 
porque a pedofilia transgride a ordem sagrada ou quase sagra-
da, já que consiste na agressão ao incapaz, não um incapaz 
qualquer, mas um incapaz amado e que representa o futuro: 
a criança ou o jovem. O exercício de pensar a pedofilia apenas 
como uma doença, igual a tantas outra, num certo sentido, fra-
cassou. Porque não saímos do horror! Noutro sentido, foi muito 
interessante confrontar os estudantes com questões desta na-
tureza, no campo médico. Penso que, guardadas as proporções, 
isto acontece com as drogas e, mais particularmente, com o 
crack; talvez mesmo com “os drogados”. Talvez a impossibili-
dade de se discutir a legalização da produção e comércio das 
drogas esteja ligada ao horror que o tema inspira. Quando se 
fala em legalização (não estou falando em descriminalização do 
consumo), é como se estivéssemos tratando do horror, aquele 
da pedofilia. Creio que uma das importantes particularidades 
do CETAD/UFBA, é tratar os usuários e as drogas, destituídos 
de horror, desde o início de nossas atividades em 1985.

George: Mas é isso historicamente: a droga antes possi-
bilitava o contato com os deuses, a droga transcendia, colocava 
a gente em contato com o divino. A partir de que momento, e 
por que, a droga é tomada como esse horror, reprodução do 
horror?

Nery: Na Grécia antiga, adultos amavam jovens impúbe-
res sem que isto causasse horror. Em que momento isto mu-
dou? Os costumes mudam, a cultura ganha outros contornos 
ou tonalidades. MacRae conhece isto bem, porque é antropó-
logo. As drogas deixaram de ser porta para a comunhão com 
os deuses para se tornarem preciosos objetos da ordem eco-
nômica. Os produtos que aliviaram o sofrimento oriundo da 
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hominização (pelo reconhecimento da finitude) foram reduzi-
dos à troca por dinheiro. Como consequência, as drogas foram 
ganhando contornos de horror, por vezes de monstruosidade, 
inominável para um pai que me declarou “preferir ver o filho 
morto, a maconheiro”. Caminhamos para dar à droga a cono-
tação de monstruosidade, do insuportável, e é por isso que as 
pessoas não querem ouvir falar da legalização. É como se nós 
estivéssemos propondo legalizar o amor entre adultos e crian-
ças. Estou exagerando?

Eugenia: Quando você, de certo modo, coloca em para-
lelo o ato de pedofilia com o uso de drogas, como provocadores 
de horror ao outro resulta, claro, num exercício difícil de ser 
pensado. São dois atos bem diferenciados. Na pedofilia temos 
duas pessoas na cena, o adulto responsável e a criança, como 
sujeito de direito, porem vulnerável. Em relação ao uso de dro-
gas poderíamos comparar o ato de se drogar ao ato de drogar 
outro. Cada ser humano tem direito de fazer o que quiser com 
o seu próprio corpo, ate com a sua própria vida, porem não 
tem direito de fazer o que se lhe ocorra com o corpo ou a vida 
de outra pessoa sem o consentimento pleno desta pessoa. Você 
coloca estes dois atos na atualidade, como duas cenas que pro-
vocam horror ao outro, concordo com isto, mas são dois atos 
completamente distintos. 

Nery: Quando eu trouxe o tema da pedofilia, o que me 
interessava era destituir a cena do horror que o cerca, para 
torná-lo passível de melhor avaliação. A fascinação pelo horror 
impede ver mais claro...

Eugenia: Porque o horror também fascina. Vivemos tam-
bém na cultura do espetáculo, então o uso de crack faz parte 
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desta cultura. Vamos pensar nos efeitos físicos do crack, você 
vê essas crianças na rua, por exemplo. Há dez anos a criança 
que vivia no Pelourinho era uma criança que vinha para você 
e falava, vinha com certo carinho e pedia. Hoje, são crianças 
que usam crack e chegam diretamente, violentamente, e falam: 
“Tia, se você não me dá, eu coloco essa arma em cima de você”. 

Eu fiquei pensando na questão que você trouxe, ou seja, 
tornar o banal em exótico, penso também na possibilidade de 
não dar mais existência, além da necessária, ao “crack”. Eu 
concordo com isso. Quanto mais se fala, mais se dá força a esse 
objeto e às suas imaginarias funções sociais. Isso aconteceu há 
um tempo atrás com o oxi. Aqui não se falou muito nisso e não 
rendeu muito. 

A pergunta que lhe faço é: Você fala da competência do 
crack, competência pelos efeitos físicos devastadores que pro-
duz, mas, em relação à competência do crack, precisamos pen-
sar também em outro tipo de competência além da física e da 
social? Você diz há pouco, todos os humanos funcionam como 
se fossem deuses, eles estão enganados, esta é uma questão 
interessante. Numa pesquisa que eu fiz na Bahia em 1996, eu 
perguntava para os usuários de crack o que era que eles sa-
biam do crack antes de consumi-lo pela primeira vez, a maioria 
respondeu que sabiam que era “o pior do pior”, então, eu per-
guntava: porque vocês usaram? e muitos trouxeram a questão 
da super-potencia, eles me falavam que se sentiam uma super 
mulher, um super homem quando usavam crack. A nossa con-
temporaneidade, sustentada pelo discurso capitalista, nos em-
purra essa coisa de ter que ser super heróis, a passar necessa-
riamente por todo tipo de riscos exacerbados para ser alguém, 
Se pode ser também herói do pior. É importante também falar 
do efeito esperado pelo usuário, que vai além do efeito físico 
que provoca o crack.
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Nery: Enquanto você falava, Eugênia, eu pensava no Pa-
teta e no Superpateta, quer dizer, os humanos que funcionam 
como deuses, no fundo se reconhecem humanos, e isso é in-
suportável. Buscam um produto que os transformem de Pateta 
em Superpateta, de homens-banais em super-homens. Seria 
o mais próximo de "deuses". Agora, para concluir, gostaria de 
me referir a um e-mail que recebi, sobre Amy Winehouse; tal-
vez vocês tenham recebido também, uma série de fotos que 
me deixou indignado. Mostram a artista quando jovem e boni-
ta, quase ingênua; depois, adulta, plena e, finalmente, já en-
louquecida, feia, descomposta, próximo da morte. No final da 
apresentação vinha um conselho mais ou menos assim: “mos-
tre a seus filhos, mulheres, sobrinhos, amigos, o que as drogas 
fazem”. Tratei disto em meu blog, lamentando que a proposta 
seja contra as drogas; pena que quem reuniu aquelas não te-
nha trazido questões como “quem foi aquela mulher? Como ela 
lidava com o imenso sucesso alcançado pelo mundo? Onde a 
sua alma fraturou? Que amigos teve? Será que consegui se-
parar os amigos dos 'vampiros sociais' ?”. Penso que as e os 
muitos Amy Winehouse podem, facilmente, perder a dimensão 
do possível e do impossível. Lamentei muito que não se tenha 
interrogado sobre as drogas enquanto sintoma – ou alternativa 
– na vida de Amy Winehouse; lamentei muito essa mensagem 
que circula pelo mundo. 

George: A fala de Eugenia me fez lembrar o texto de um 
paciente dependente de crack que chegou aqui no CETAD mui-
to deteriorado, horroroso, uma coisa que o uso do crack está 
provocando. Nessa cena de horror, ele chegou muito emagreci-
do, raquítico e feio, mas com muita vontade de receber ajuda, 
de fazer alguma coisa para sair dessa fissura e desse consumo 
tão excessivo. De repente, perguntei a ele: “O que você sente 
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quando fuma uma pedra?” Ele me responde: “Nesse exato mo-
mento eu me sinto como alguém que carrega o mundo, com o 
poder de alguém que carrega o mundo”. Mais adiante ele falou 
de como aquele momento é só dele, de que ele não precisa lidar 
com a dor de ninguém, lidar com a fome, lidar com o frio. Ou 
seja, aquele momento parece um momento muito especial. É 
por isso que eu falo da competência, do sequestro, da captura, 
que produz algum efeito no psiquismo, na subjetividade dos 
usuários e eles ficam presos a isso, ficam reféns. Ou seja, lidar 
com a realidade, lidar com a própria subjetividade parece ser 
algo muito doloroso e o crack se impõe como a única possibili-
dade de sentir alívio, de sentir anestesia...

Nery: São as pessoas que põem o crack como única pos-
sibilidade; o crack não se impõe porque o crack não tem vida. 
Para algumas pessoas o crack se torna a única possibilidade de 
lidar com a realidade. Contudo, o detalhe fundamental que es-
capa é a direção da equação: os humanos fazem as drogas. As 
drogas, e o crack em particular, têm poder químico; entretanto, 
as drogas não fazem escolhas, são escolhidas, ou melhor, são 
eleitas pelos usuários, por cada usuário, como no seu relato...

Eugenia: Esse é justamente o jogo imposto na contem-
poraneidade, parece ser, e digo parece ser, que já não é o ser 
humano que se dirige ao objeto, que o controla, que o mani-
pula, que o deseja. É o objeto que parece nos manipular, que 
nos dirige; do qual necessitamos desesperadamente. Esse é o 
nosso paradoxo, a nossa inversão. Responsabilizamos o objeto 
em vez de responsabilizar o sujeito. Os pacientes nos dizem: o 
álcool me fez bater na minha mulher, o crack me fez roubar, 
por exemplo.
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Nery: Essa frase, George, não me parece correta: "o crack 
se impõe". O crack não se impõe, nós nos impomos o crack, o 
álcool, a maconha, os medicamentos. Acho que o verbo deve 
ser conjugado sempre na voz reflexiva: eu me imponho, tu te 
impões, ele se impõe. Ele se impõe o crack, porque se o crack se 
impusesse, não seria uma substância, seria humano... Recuso 
todo discurso que atribui a primazia do consumo às drogas, 
aos produtos psicoativos. A primazia do consumo é dos huma-
nos. Winehouse se impôs drogas em razão da vida, de sua vida 
e suas vicissitudes...

George: Gostaria de pegar o gancho do coletivo e dizer 
que a sociedade, de alguma forma, por via travessa muito per-
versa, termina impondo aos mais vulneráveis, aos mais susce-
tíveis, um atalho muito tortuoso. Eu não vou deixar de chamar 
a atenção para a responsabilidade do coletivo, do que nós esta-
mos fazendo ou permitindo que se faça...

Nery: Mas aí, fazemos um salto extraordinário que é pas-
sar do individual para o coletivo. O coletivo é muito mais do que 
a soma dos indivíduos. Nós, vocês e eu, fazemos um grupo e 
não somos apenas uma soma. Aliás, aproveito para agradecer 
este tempo de conversa que deveria ser uma entrevista e se 
tornou um diálogo, rico e melhor. Obrigado.
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