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POSSÍVEIS APROXIMAÇÕES ENTRE A CULTURA DO USO DE 
CRACK E UMA POLÍTICA PÚBLICA

Tom Valença

O primeiro ponto a ser levantado para ser fiel a este título 
é: qual a representação social dos usuários de crack? Partindo 
do lugar em que me encontro, isto é, como técnico de um Centro 
de Atenção Psicossocial em Álcool e outras Drogas ( CAPS AD) 
recém-inaugurado (com apenas dez meses de funcionamento 
na época em que escrevo) é possível perceber que em meio à 
população e na própria rede de saúde mental, de modo geral 
a representação dos usuários de crack vem sendo construída 
majoritariamente sem que a voz dos seus atores principais seja 
escutada. Um determinante central para que a surdez social 
em relação a estes atores seja configurada passa pela dinâmica 
processual da cultura de costumes contemporânea que faz com 
que os usuários de drogas sejam representados pela população 
brasileira como uma das categorias pela qual ela sente mais 
antipatia, abaixo apenas da antipatia pelos que não crêem em 
Deus.1

1 Uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, publicada em 2009, 
indica que 39% da população brasileira professa antipatia pelos ateus e 
37% professa antipatia pelos usuários de drogas. Nessa perspectiva, o des-
vio social imputado àqueles que tentam preencher o vazio da ausência de fé 
com a “entidade” droga é um mecanismo de controle social que será anali-
sado adiante.
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Como se reflete socialmente esta antipatia pelos usuários 
de drogas? Não é difícil constatar que está disseminada uma 
representação social de que usuários de drogas são pessoas 
que estão desorientadas para conduzir suas vidas, escravas de 
uma demanda de consumo impossível de ser satisfeita, gera-
dora de tensão coletiva. É como se as substâncias psicoativas 
fossem os sujeitos e os usuários fossem os objetos, e este em-
poderamento das substâncias, gera uma representação social 
que indica que tais são entidades com vida própria. Assim, o 
crack é cada vez mais representado como o veneno da contem-
poraneidade, propiciando o status de excluídos e disfuncionais 
aos indivíduos “tornados objetos” de seu consumo, consumo 
que os aliena quase de modo irreversível – nesse sentido é em-
blemática uma representação midiaticamente consagrada na 
cidade de Salvador, Bahia: “crack, cadeia ou caixão!”.

Essa representação midiática reforça certa representa-
ção religiosa de base fundamentalista que projeta no usuário 
uma disfuncionalidade moral e nas substâncias psicoativas 
um superpoder maligno. Para efeito de comparação, nem toda 
representação religiosa sustenta que as substâncias que po-
dem alterar o estado de consciência, o humor ou percepção são 
necessariamente malignos. Por exemplo, alguns adeptos dos 
cultos religiosos ayahuasqueiros concebem a ayahuasca – ou 
Daime – como “o remédio”, que pode até curar dependências 
em relação a outras substâncias, como o álcool. Mas de modo 
geral, algumas Igrejas representam as drogas como agentes de 
demonização dos usuários – segundo um pastor, líder de uma 
comunidade terapêutica local: “o crack é feito com a raspa do 
chifre do Diabo!”. Seja generalizando o crack como veneno ou 
como demônio, essas perspectivas de representação acabam 
valorizando muito mais “o poder” da substância do que a estru-
tura e o estilo de vida dos usuários, que em tese, deveriam ser 
os sujeitos passíveis de responsabilidade pelos seus consumos.
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Levando em conta esta contextualização, estamos num 
momento histórico em que gradativamente se passa de uma 
perspectiva policial para uma perspectiva de saúde como abor-
dagem para a cultura das drogas – cultura num sentido de que 
os usuários constroem e compartilham valores, rituais de uso 
e controles próprios. A perspectiva repressiva, ao não conside-
rar essa cultura e focar prioritariamente no indivíduo suposta-
mente alienado pela substância, não resolveu o problema, mas 
trouxe outros para o primeiro plano: estigmatização e morte de 
muitos jovens ligados ao tráfico, população carcerária acima 
da capacidade gerando mais violência, força policial aliciada 
pela corrupção e traficantes mitificados como único modelo de 
ascensão para grande parte dos que estão em situação de ex-
clusão e vulnerabilidade. O crack, com valor de mercado mais 
baixo do que o valor da cachaça, do tabaco, da maconha e da 
cocaína, se tornou mercadologicamente difícil de combater com 
medidas exclusivamente pautadas na repressão. Como meca-
nismo de controle social as medidas repressivas vêm indicando 
poucas chances de serem amplamente bem sucedidas, soando 
como um controle social “viciado”.2

Um bom exemplo dessa situação foi configurado na ba-
tida policial, ocorrida na Cracolândia em São Paulo, capital, 
no dia vinte e cinco de fevereiro do ano de dois mil e dez, que, 
visando eliminar das ruas os usuários de crack, se mostrou 
uma ação de controle social falha. A polícia civil recolheu 250 
usuários, para horas depois liberá-los, pois, não houve pla-
nejamento para atendê-los na unidade de saúde da prefeitura 

2 Controle social “viciado”, já que se continua a bater nessa mesma tecla não 
dando atenção à escrita que se repete. A guerra às drogas foi deflagrada 
oficialmente em 1970 pelo presidente esta dunidense Richard Nixon com 
o objetivo de erradicá-las e, decorridos quarenta e um anos, resultou num 
gasto de um trilhão de dólares. Nesse período o consumo aumentou subs-
tancialmente, assim como a violência agregada à condição de ilegalidade.
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para onde foram levados. Sem uma relação estabelecida entre 
o setor de repressão e o setor de saúde, o resultado social deste 
episódio foi o aumento do estigma em torno destes usuários, 
além de fragilizar a imagem de um projeto da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de São Paulo que contava com 400 profissionais 
de saúde para tratar da questão. 

Cerca de um ano depois, no dia 3 de janeiro de 2012, na 
mesma cidade, no Bairro da Luz, popularizado como Cracolân-
dia, aconteceu um outro exemplo desse procedimento policia-
lesco, com dimensões ampliadas. A operação Centro Legal foi 
iniciada pela Polícia Militar com o intuito de eliminar os usu-
ários de crack do território, sem nenhuma articulação com as 
áreas social e de saúde. Por outro lado, o vínculo entre equipes 
de saúde e vários desses usuários que vinha sendo construído 
no decorrer dos últimos dois anos, período no qual 4.350 usu-
ários foram encaminhados a serviços de atendimento, acabou 
sendo desconstruído. Ao limpar o “terreno social” para cons-
truir o que a especulação imobiliária chamou de Nova Luz (a 
revalorização imobiliária do Bairro da Luz), esse procedimento 
higienista acabou lançando os usuários e o restante da cidade 
nas “Novas Trevas”, pois na prática, os usuários deixaram a 
Rua Helvetia, na qual estavam concentrados, para peregrina-
rem sem destino pelas áreas próximas como o “Minhocão” e a 
Avenida Barão de Piracicaba, apenas mudando o local de con-
centração dos usuários. Em um mês de operação, 216 pessoas 
foram presas (196 pela PM e 20 pela Guarda Civil Metropoli-
tana), 186 foram internadas e apenas quatro quilos de crack 
foram apreendidos. Mas nada mudou na configuração geral da 
problemática.

No rastro desta abordagem, a prefeitura da cidade de 
São Paulo – a exemplo do que já acontece no Rio de Janeiro 
– busca levar a cabo internamentos compulsórios de usuários 
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e, com esse objetivo, vem buscando respaldo jurídico para que 
tal modelo de intervenção não entre em choque com os direitos 
humanos reconhecidos em lei. Se no Rio de Janeiro o modelo 
se aplica a crianças e adolescentes, em São Paulo visa atingir 
também o público adulto. Essa medida pode se espalhar pelo 
país já que a Câmara dos Deputados tem em sua pauta discutir 
um projeto de lei que prevê a internação involuntária de de-
pendentes. Várias comissões ainda devem dar pareceres antes 
da aprovação do projeto e têm perante si, para subsidiar suas 
conclusões, o Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Hu-
manos, disponibilizado em 29 de novembro de 2011 pelo Con-
selho Federal de Psicologia. Esse relatório teve como objeto de 
análise os locais de internação para usuários de substâncias 
psicoativas – SPAs. Foram inspecionadas 68 Comunidades Te-
rapêuticas em várias unidades federais brasileiras e em todas 
foram registrados abusos contra os direitos constitucionais dos 
cidadãos. Em 25 estados avaliados houve casos de trabalho 
não remunerado (18), imposição religiosa (17), punições proi-
bitivas e físicas (16), adolescentes e crianças abrigadas junto 
com adultos (13), prática de isolamento (11), situações cons-
trangedoras (9) e apropriação de documentos (9). Assim, não 
poderão deixar de se questionar sobre as condições oferecidas 
de fato por esses locais de internamento para propiciar a futura 
reinserção social dos que neles são internados.

Na mudança ainda imprecisa da perspectiva policial para 
a perspectiva centrada na saúde, a internação compulsória aca-
ba sendo uma medida de saúde policialesca. Lembro que a luta 
antimanicomial, pregada pela Reforma Psiquiátrica, já tornou 
pública seus achados sobre as condições desumanas aplicadas 
aos que sofriam com transtornos mentais e que padeciam in-
ternados em um sistema hospitalar que mais parecia um sis-
tema carcerário medieval e onde a autonomia dos indivíduos 
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era geralmente reduzida ao mínimo. Agora, com o fechamento 
de grande parte desses antigos manicômios, a nova proposta 
de internação compulsória parece destinado a redirecionar o 
modelo manicomial, enfocando especificamente os droga de-
pendentes e/ou usuários abusivos de crack. É como se, ao 
abuso no uso de crack, fossem aplicadas as antigas estratégias 
já abandonadas na atenção ao “transtorno mental”. Entre os 
especialistas da área há grande dissenso sobre a questão. Nas 
palavras do médico Dartiu Xavier da Silveira (2011) esse passo 
é um retrocesso:

Não existe respaldo científico sinalizando que o trata-
mento para dependentes deva ser feito preferencialmente em 
regime de internação. Paradoxalmente, internações mal con-
duzidas ou erroneamente indicadas tendem a gerar consequ-
ências negativas.

Quando se trata de internação compulsória, as taxas de 
recaída chegam a 95%! De um modo geral, os melhores resul-
tados são aqueles obtidos por meio de tratamentos ambulato-
riais. Se a internação compulsória não é a melhor maneira de 
tratar um dependente, o que dizer de sua utilização no caso de 
usuários, não de dependentes?

Enquanto uma articulação intersetorial não é seriamen-
te estudada e implementada para tratar da problemática do 
consumo de drogas e se conte, por exemplo, com parâmetros 
mais claros sobre quem é usuário abusivo, quem é dependente e 
como abordá-los, os diferentes setores sociais, agindo de manei-
ra descoordenada, tendem a potencializar danos que deveriam 
ajudar a reduzir. Na medida em que isto não acontece, a ne-
cessária mudança, de uma abordagem policialesca da questão 
para uma centrada na saúde pública, continua a se dar de modo 
fragmentário e autoritário, deixando em segundo plano os direi-
tos dos usuários enquanto cidadãos. Mas como é vista publica-
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mente esta mudança de modelo de abordagem da problemática 
das drogas, especificamente do crack? As representações sociais 
mais estabelecidas sobre o modelo esperado para o atendimento 
de usuários de drogas na área de saúde se apoiam no padrão 
tradicional de atendimento, privilegiando a internação, em clíni-
cas especializadas ou comunidades terapêuticas. Possivelmente, 
seja qual for a decisão atingida pelos parlamentares, essa pos-
tura tende a se perpetuar, perante as dificuldades encontradas 
pela população em lidar com a questão por conta própria. Como 
as clínicas especializadas são muito caras e atingem uma par-
cela reduzida do universo de usuários, concentraremos nossa 
atenção no último modelo. Vale ressaltar que, no momento, esti-
ma-se que cerca de três mil comunidades terapêuticas abriguem 
mais ou menos 60 mil usuários.

A partir de 2010, as comunidades terapêuticas passaram 
a contar com o apoio Federal, habilitando-se, assim, a receber 
R$24 milhões, a serem debitados do total de R$410 milhões 
destinados, em 2011, pela Secretaria Nacional de Políticas so-
bre Drogas (SENAD) e pelos Ministérios da Justiça e da Saúde, 
ao Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e Outras Dro-
gas. Visando agilizar tal apoio, no dia 26/06/11, a presidenta 
D. Roussef sancionou a constituição de um grupo de trabalho, 
sob a liderança da ministra-chefe da Casa Civil, para promover 
mudanças na legislação que permitam a inclusão de comuni-
dades terapêuticas no atendimento aos dependentes de subs-
tâncias químicas. Vale ressaltar que, às vésperas das eleições 
de 2010, muitas campanhas foram marcadas pela politização 
dos discursos a favor da internação, destacando as comunida-
des terapêuticas como uma das soluções viáveis para a proble-
mática do crack. Lembremos também que muitos parlamen-
tares já mantiveram ou mantém relações próximas com tais 
comunidades e, em alguns casos, lideram instituições do tipo.
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Mesmo sendo objeto da simpatia de tantos políticos, vá-
rias destas comunidades ainda não aderiram plenamente ao 
Plano traçado em 2010. Consideram inaceitáveis as restrições 
metodológicas em relação às suas “terapias da fé”, não con-
cordando que o governo queira interferir na obrigatoriedade de 
cultos. De acordo com pontos de vista jurídicos, a opção tera-
pêutica que oferecem vai contra a Constituição, ao não permi-
tir que os usuários/internos professem suas crenças, ou as-
sumam a ausência delas. Para as comunidades terapêuticas, 
os usuários de drogas não têm muitas escolhas. O modelo de 
tratamento encontrado nessas comunidades além de imprimir 
“terapias da fé” incontornáveis, é compulsório, pois, apoiadas 
num ponto de vista muito mais moral do que médico ou psi-
cológico, representa o usuário de crack como uma pessoa que 
está fora de controle, exatamente por não sustentar modalida-
des de fé3 – o que, remetendo à pesquisa citada no começo do 
artigo referente a antipatia por ateus e usuários de drogas, faz 
com que tais indivíduos sejam duplamente rechaçados pela po-
pulação pesquisada. Por este prisma, os usuários seriam pes-
soas esvaziadas de fé e seria esse o vazio que tentam preencher 
com o uso de drogas. A partir dessa convicção, a missão das 
comunidades terapêuticas seria a de retirar a droga de suas 
vidas e colocar a fé no seu lugar.

Os métodos empregados nessas instituições são frequen-
temente criticados por ex-internos. Um usuário relatou, por 
exemplo, ter chegado a uma conhecida comunidade terapêuti-
ca na Bahia para realizar tratamento para seu uso abusivo de 
crack. Com um grave ferimento na perna perguntou ao Pastor 
que liderava a instituição se havia algum médico na casa. O 
Pastor olhou para o ferimento e respondeu: – “Aqui não temos 

3 A perspectiva religiosa de muitas destas comunidades, é geralmente evangé-
lica, mas também há perspectivas espíritas e católicas.
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médico, aqui você vai curar essa ferida com a fé”. O usuário 
disse que imediatamente pegou seus pertences e foi embora. 
Dias depois foi para o CAPS onde relatou o episódio: – “sou 
usuário de drogas, não sou maluco. Fé nenhuma vai curar esse 
ferimento!”. Esse breve relato mostra como mesmo um usuário 
abusivo de crack consegue manter seu discernimento e a ca-
pacidade crítica para administrar sua vida, fugindo da imagem 
propagada pelos defensores da internação compulsória.

Relatos de ex-internos servem para desvendar um pouco 
as condições de vida e os métodos a que são submetidos nas 
comunidades terapêuticas, realidade raramente accessível ao 
grande público e até a especialistas em Saúde Mental. O relato 
de outro usuário que passou pela mesma Instituição abre mais 
a perspectiva:

Entrevistador: – Como é que foi sua estadia lá?

Usuário A: – Eu segurei uma pressão enorme, porque eu pre-
firo pecar contra Deus do que contra o Homem (senão rolava 
punições). Lá você é obrigado a ajoelhar e orar três vezes ao dia 
durante uma hora (o joelho calejou). Sem falar no sermão, tipo 
assim, o horário do almoço aqui (no CAPS) não atrasa, e lá o 
horário do culto era por volta de 1h. Você ia tocar na comida, 
já era quase 3h da tarde. O rango já tava frio, cheio de mosca, 
aquela coisa regrada mesmo. Então você tinha que suportar 
tudo isso aí calado, era tipo pagar o preço da volta pra socie-
dade, tá entendendo? Mas, enquanto isso aí passava, a vida 
acontecia aqui fora. A gente ficou muito tempo sem contato com 
mulher, visita era uma vez no mês. Você tá entrando hoje e se 
chamar alguém: ‘poxa cara’, e alguém se ligar, por mais que 
seja o seu primeiro dia você já cumpre uma pena, entendeu? 
Eles já dão uma camisa vermelha pra você ficar sem carne e 
sem galinha até por 90 dias. Dependendo da gravidade do fato, 
se você bateu em alguém, xingou alguém, falou uma gíria, eles 
estipulam os dias que você deve ficar com essa camisa. Tem 
gente que pega 16 dias, tem outros que pega 30, reincidente 
pega 90, entendeu?.
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Entrevistador: – E porrada?

Usuário A: – Porrada também, come no centro, principalmente 
os vermelhos, quem tá na camisa vermelha, se errar, a madeira 
deita mesmo (os vermelhos põem pedra debaixo do travesseiro 
pra se defender). O cara recebe o bambu além da bíblia na che-
gada pra bater em quem for rebelde [...].

Entrevistador: – Você chegou a apanhar?

Usuário A: – Eu cheguei a tomar uns “boletes” lá [...].

Entrevistador: – Por quê?

Usuário A: – Porque eu ficava mais ligado nos trabalhos força-
dos, era todo dia a mesma coisa, a mesma rotina. Você acordar 
6h e dá quatro viagens de balde de água, e depois pegar lenha. 
Então, quando eu não tinha visita, fazia muito desenho e fazia 
tatuagem. Então, uma pessoa me falou: ‘tem como fazer uma 
tatuagem?’. Eu falei: ‘tem’. Então, eu cheguei a apanhar por 
conta disso. Eu tatuei 32 pessoas lá dentro. Nessa época, era 
jejum todos os dias e eu só tinha duas alimentações. Eu fazia 
essas tatuagens por comida. Eu fiquei um ano e dois meses lá 
[...].

Entrevistador: – Podia sair?

Usuário A: – Podia, mas eu não quis sair antes do plano de um 
ano e dois meses terminar por pressões da família, por causa 
de meu pai. Porque, se eu saísse de lá faltando um dia, pra eles 
você era um derrotado... Eu sofri muito lá dentro, mas o que me 
fazia segurar o 'reggae' lá dentro era isso. Muitas vezes eu pen-
sei: ‘vou pegar minhas roupas, vou descer a BR e vou cair fora’, 
como muitos fazem. Tem várias pessoas que entram e saem, e 
tem várias pessoas que já saem direto pra cadeia, por acontecer 
coisas lá dentro [...].

No modelo utilizado por grande parte das comunidades 
terapêuticas, de modo geral, os usuários devem passar em tor-
no de nove meses internados, isolados até mesmo de suas fa-
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mílias, para, num sentido simbólico, nascerem de novo. Mas, 
retirar os usuários das ruas da cidade apenas serve para tornar 
o problema invisível para parte da população, como tem sido o 
caso em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os problemas voltam 
a se configurar quando os ex-internos retomam contato com 
os que foram mantidos à distância nesse período. Encontran-
do as mesmas configurações sociais de antes, tem dificuldade 
em ressignificar a realidade cotidiana, munidos somente de fé. 
Como indica um usuário de crack que foi internado compulso-
riamente em uma dessas comunidades, a jornada de saída e de 
retorno ao cotidiano mundano não é tão simples:

Tava satisfeito com o fato da minha mão não tremer 
mais, feliz por ter finalizado o segundo grau... mas ter de 
trabalhar pro cara, trabalho físico! Tive que aguentar a 
questão de ser subordinado lá dentro, sem ter argumento 
e ter que tá adaptado à filosofia deles, aquela coisa cristã; 
Eu não podia assoviar uma música que não fosse cristã! 
Em coisa de um mês aqui em Salvador eu recomecei o 
uso (VALENÇA, 2010, p. 225).

Além desse tipo de regime de isolamento não ser capaz de 
garantir para o ex-usuário um distanciamento efetivo e perma-
nente de sua realidade cotidiana no chamado mundo externo, 
a noção de que o tratamento do usuário de crack só pode ser 
efetuado com êxito em regime fechado de internação compulsó-
ria vai de encontro com os princípios da Reforma Psiquiátrica, 
que busca reinserir os usuários em suas comunidades de per-
tença, e não afastá-los delas. O modelo proposto pela Reforma 
Psiquiátrica leva em conta, em uma leitura incontornável, as 
dimensões psicossocioculturais da problemática do abuso de 
drogas, Segundo tal perspectiva, o usuário não deve ser visto 
como uma vítima passiva das substâncias utilizadas, mas sim, 
como um sujeito inserido em um contexto sociocultural espe-
cífico, onde as substâncias psicoativas são consumidas com ri-
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tuais e sanções, também específicos. Essa perspectiva leva em 
conta que indivíduos com estrutura familiar, educacional e de 
saúde deficitárias são mais vulneráveis aos usos descontrola-
dos de substâncias e ao contato com a criminalidade, contudo 
não estabelece uma relação de necessária causalidade entre 
estes últimos itens. Dito de outra forma considera-se que a ex-
clusão em si não faz das pessoas desviantes, mas reconhece-se 
a probabilidades delas, num contexto de exclusão, entrarem 
em contato com posturas consideradas desviantes.

Num sentido socioantropológico, se não se atentar para a 
dinâmica de tais laços relacionais,4 o indivíduo usuário conti-
nuará sendo visto como representando um problema individual 
e não como parte de uma problemática sociocultural. A visão 
do usuário de como portador de um problema individual não 
apenas estigmatiza esse indivíduo como sendo alguém sujeita-
do ao poder das drogas, imputando às substâncias psicoativas 
toda responsabilidade pelos danos causados. Escamoteia, tam-
bém, o fato de que muitos usuários de drogas, que se envolvem 
com o crime, já se encontravam no limite da pobreza, sem base 
educacional e afetiva, antes mesmo de perderem o controle so-
bre seu uso. Além disso, alguns se aproveitam da representa-
ção pública que associa crack e criminalidade para encobrirem 
seus “desvios principais”, como é perceptível na fala de outro 
usuário que passou pela mesma instituição que os dois indiví-
duos citados acima: – “Tinha muita quadrilha lá se esconden-
do, quadrilha do Nordeste de Amaralina, Bate-Estaca, São Ca-
etano, Boqueirão, que tava lá se escondendo, não procurando 
se tratar da droga”. Para além de uma análise de cunho moral, 
devemos lembrar que, embora possa ser verdade que muitos 

4 A vinculação a esses laços relacionais, acima citados, facilitaria que o usuá-
rio sustentasse sua “fé” não em uma entidade terapêutico-religiosa, mas no 
seu território de pertença com seus valores.
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criminosos sejam usuários de crack, eles são, antes disso, se-
res humanos em situação de vulnerabilidade, sem boas condi-
ções de educação, de saúde e de mobilidade econômica. Sem 
levar esses indicadores sociais em conta, não se pode avaliar 
as reais dimensões dos efeitos sociais do mercado de consumo 
do crack.5

Não por acaso, as estratégias de reabilitação psicossocial 
que alicerçam a Reforma Psiquiátrica põem em primeiro plano a 
inclusão social dos usuários, tendo em foco que, para além dos 
desvios relacionados ao consumo de drogas, estão configurados 
desequilíbrios na estrutura social que potencializam os efeitos 
culturais dos psicoativos. Nesse sentido, a política de direitos 
humanos e as estratégias de assistência social podem e devem 
favorecer uma resposta intersetorial, configurando uma rede 
de atenção eficaz para combater alguns aspectos da exclusão 
na qual está imerso o usuário “padrão” de crack. Essa atenção 
deve ser integral, o que significa estabelecer conexões entre as 
redes públicas de saúde, de assistência social e jurídica, volta-
das para a prevenção, atenção e tratamento dos usos e abusos 
de substâncias psicoativas. Para que um projeto desse porte 
funcione eficazmente, as autoridades e profissionais da rede 
pública de saúde, justiça, desenvolvimento social, educação e, 
principalmente, os usuários devem participar conjuntamente 

5 Tais indicadores sociais podem ajudar a entender como alguns usuários de 
crack em situação socioeconômica privilegiada, não emitem comportamen-
tos notoriamente violentos e improdutivos em seus cotidianos. Em 1990, 
Marion Barry, então prefeito de Washington, capital dos EUA, foi preso por 
uso de crack. Em 2009, o prefeito de Raposos, na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, João Carlos da Aparecida também passou pelo mesmo pro-
blema. Ainda em 2009, o jogador de futebol Jobson do Botafogo do Rio de 
Janeiro foi flagrado no antidoping e suspenso pelo uso da mesma substân-
cia. Entretanto, nenhum dos três esteve envolvido em casos de violência ou 
tornaram-se socialmente improdutivos. Depois de passarem por tratamen-
tos dispendiosos que não foram compulsórios nem os isolaram do convívio 
de seus pares, os três retomaram suas atividades – Barry inclusive foi eleito 
para outro mandato.
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das deliberações intersetoriais da rede de Saúde Mental. Isso é 
o contrário do que atualmente se constata ocorrer nos projetos 
das comunidades terapêuticas e da Saúde Pública, onde a pa-
lavra dos seus principais interessados, os usuários de drogas, 
não é valorizada e muito menos determinante. Representantes 
das secretarias de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, de 
Educação e de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza 
deveriam ser constantemente chamados ao diálogo com esses 
usuários. Nas palavras de um manifesto público,6 escritas por 
um usuário7 dos serviços de Saúde Mental, é possível perceber 
as dimensões do sofrimento daqueles que raramente são escu-
tados. Esse sofrimento é relacionado aos rótulos imputados e 
mesmo à utilização específica do vocábulo “usuário” no contex-
to relacionado à saúde: 

[…] me expresso no lugar de quem já foi “paciente de 
hospital psiquiátrico” e vem chegando ao lugar de “Su-
jeito de Si”. Porque já fui chamado de “esquizofrênico” 
por um psiquiatra psicoterapeuta. Anos depois, um psi-
cólogo disse-me que era um “psicótico”. Mais tarde, ou-
tro psiquiatra contou-me que apresentava um quadro de 
“transtorno bipolar”. Recentemente, chamaram-me de 
“usuário” em um CAPS. Hoje, sei que sou uma pessoa, 
um ser humano, um cidadão que merece certos cuida-
dos. Não interessa os sintomas que apresentei, mas o ho-
mem que sou. E, reconheço-me como usuário enquanto 
“uso o sistema de saúde mental” e apenas somente nesse 
caso.

6 Manifesto lido por um delegado do segmento dos “usuários do sistema de 
Saúde Mental” durante a apresentação de uma mesa redonda na IV Con-
ferência Estadual de Saúde Mental – Intersetorial – Consolidar avanços e 
Enfrentar desafios.

7 É importante atentar para os vários significados possíveis do termo “usu-
ário” usado neste trabalho. Este ora se refere a “usuário de drogas”, ora a 
“usuário de serviços públicos”, ora à categoria nativa, encontrada no Centro 
Histórico de Salvador, para nomear o usuário experiente de crack.
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Enquanto o enfrentamento do sofrimento mental não le-
var em conta a palavra de pessoas como esta, num proces-
so quase normativo, se continuará a reproduzir mecanismos 
de controles sociais anacrônicos. Nesse sentido, a instituição 
médica pouco pode fazer, isoladamente, para promover uma 
intervenção mais eficiente, já que, embora seja um importante 
sistema especialista, não domina um corpo de saberes comple-
tamente abrangente sobre uma problemática ainda recente e 
demandante de mais estudos como, no caso, a do consumo de 
crack. Alguns médicos são sinceros em admitir a impotência 
da categoria, como o faz o Doutor Dráuzio Varella (2010) em 
matéria publicada na Folha de São Paulo: 

Dependência química não é mero hábito de pessoas sem 
força de vontade para livrar-se dela; é uma doença grave que 
modifica o funcionamento do cérebro. Nós, médicos, devemos 
confessar nossa ignorância: não sabemos tratá-la porque nos 
falta experiência clínica e conhecimento teórico. Só recente-
mente a comunidade científica começa a se interessar pelo 
tema.

A falta de experiência, em relação à atenção ao uso de 
crack, não é apenas dos médicos; é dos psicólogos, dos poli-
ciais, dos juízes, assim como a ausência de conhecimento teó-
rico é uma constante entre as famílias e amigos dos usuários. 
Estes são mais dois motivos para dar voz aos próprios usuá-
rios, portadores de incontestável experiência e conhecimento 
de causa. Nessa perspectiva é esclarecedor trazer à discussão 
alguns dados da pesquisa apresentada pela antropóloga Luana 
Malheiro sobre a cultura do uso de crack na população de rua 
do centro histórico de Salvador (MALHEIRO, 2010).

Buscando uma compreensão mais precisa sobre os usu-
ários desse produto e suas práticas, Malheiro os analisa atra-
vés de três categorias, desenvolvidas no meio nativo: patrão, 
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sacizeiro e usuário. A categoria patrão corresponde ao indi-
viduo comumente conhecido como traficante que é também 
um usuário esporádico da substância. Mais surpreendentes 
são as outras duas categorias. O sacizeiro seria o consumidor 
iniciante, que mantém um uso compulsivo e disfuncional de 
crack. Geralmente não possui emprego fixo, e suas atividades 
de trabalho flutuam entre pequenos furtos e a mendicância, o 
que caracteriza sua estrutura de vida como sendo precária. O 
sacizeiro acaba desenvolvendo um considerável comprometi-
mento psicológico, físico e social, em função do seu consumo 
descontrolado quando, por dias seguidos, chega a usar grandes 
quantidades da substância. Já o autointitulado usuário é o in-
divíduo com mais tempo de uso e um saber acumulado a partir 
de suas experiências com a substância que lhe favorece um 
uso controlado. Vale notar que o tempo de uso de alguns chega 
a variar entre oito e quinze anos, desmentindo assim a idéia 
de que um usuário de crack seja, inevitavelmente, um usuário 
terminal, com no máximo três anos de vida pela frente. Acre-
dita-se que, em sua acepção nativa, a categoria usuário tenha 
se configurado através do contato que estes indivíduos vêm de-
senvolvendo com programas de redução de danos e serviços de 
tratamento, nos quais a população atendida é chamada dessa 
forma genericamente, sem se levar em contas seus diferentes 
padrões de uso de qualquer substância psicoativa. Nesse senti-
do, amplia-se também o significado trazido por outro “usuário” 
referido na nota de rodapé n◦ 5.

Voltando às categorias elencadas por Malheiro, observa-
-se que este usuário difere de maneira importante do estereoti-
po do crackeiro completamente descontrolado em sua relação 
com a droga, pois desenvolve uma série de estratégias para 
regular seu uso da substância, de modo que esta não inviabi-
lize as suas atividades laborais, que geralmente consistem em: 
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guardar carros, reciclar materiais, se prostituir, realizar furtos 
e traficar pequenas quantidades de drogas. Embora essas ativi-
dades sejam desviantes, principalmente as duas últimas, para 
esses usuários, significam status entre os pares, além de uma 
forma de sobrevivência. Nas falas desses usuários foi ressal-
tada a administração do uso de crack como estimulante para 
suportar duras jornadas de trabalho, tornando esse uso mais 
do que uma simples atividade recreativa. Além disso, o crack 
é utilizado como estratégia de redução de danos para a fome 
– uma constante no cotidiano desses sujeitos – pois o efeito 
estimulante da substância inibe tal sensação. Já o uso de ma-
conha misturada ao crack – o pitilho – possibilita efeitos con-
trários, pois permite que o usuário tenha apetite e em seguida 
sonolência – sensações que ele se permite desfrutar, quando 
seu trabalho lhe rende algum dinheiro para adquirir alimentos 
e tempo para descansar. Essas percepções reflexivas sugerem 
um sentido contrário à representação dominante de que o con-
sumidor de crack vive inevitavelmente em função do consumo 
da droga, alienando-se e anulando qualquer outra perspectiva 
social. O que se nota em relação a estes sujeitos é a sua uti-
lização da substância para suportar suas tarefas cotidianas, 
geralmente realizadas em condições precárias.

Estas são algumas particularidades da cultura do crack 
que fogem ao conhecimento de médicos, psicólogos, assistentes 
sociais, juízes, policiais, jornalistas e da sociedade como um 
todo, mas que configuram os valores socioculturais destes usu-
ários específicos no que diz respeito às suas estruturas e estilos 
de vida. O enfrentamento da questão será esvaziado de sentido 
se não se levar em conta esses dados, trazidos pelos próprios 
usuários e reveladores de que os excluídos cultivam um modelo 
de uso de droga, característico de sua condição e relacionado 
de maneira importante ao contexto no qual vivem.
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Desse modo, respeitando e valorizando a posição socio-
cultural dos usuários, a alternativa de intervenção que vem 
sendo configurada entre as autoridades de Saúde Mental são 
os Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Outras Drogas 
(CAPS AD) porém, como o modelo de assistência dos CAPS ain-
da é novo, há uma dificuldade de incorporação de seu discurso, 
tanto pela própria rede de saúde quanto pelo senso comum. A 
representação social dos CAPS vem sendo construída visando 
um modelo de atenção integral aos usuários, o que implica em 
configurá-los como usuários de uma rede de serviços que prio-
riza a sua reinserção no seu território de pertença. Assim, a 
internação passa a ser vista como um procedimento pouco efi-
ciente, ou no mínimo anacrônico enquanto referência modelo. 
As intervenções desse serviço, substitutivas daqueles oriundos 
do modelo manicomial, privilegiam o estabelecimento de víncu-
los que partindo da construção da co-responsabilidade entre os 
funcionários, os usuários e sua rede relacional, chegam ao en-
frentamento das situações ligadas à problemática das drogas, 
num contexto político e cultural que está para além dos muros 
das unidades de serviço e que se instala no cotidiano das pes-
soas e da sociedade como um todo.

Na condição de integrante de uma equipe de um CAPS 
AD III, me é possível perceber que, tanto as pessoas como as 
Instituições da rede no geral, não entendem claramente que 
um CAPS AD III, além de não ser um serviço de urgência/emer-
gência, não é um abrigamento para usuários de álcool e outras 
drogas. De acordo com o item F da Portaria n° 2.841, que dis-
corre sobre as atividades a serem realizadas nesse modelo de 
instituição, o seu objetivo é realizar: “Atividades de integração 
na comunidade, na família, no trabalho, na escola, na cultura 
e na sociedade em geral”. Entretanto, a dinâmica processual 
da cultura dominante tende a gerar antipatia pelos usuários de 
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drogas, fazendo com que, na prática, a co-responsabilidade re-
ferida acima seja rejeitada, inclusive por parte de muitas famí-
lias de usuários e serviços de saúde. O CAPS AD III geralmente 
é procurado quando “parece” não haver outra solução exceto a 
internação. Entretanto, o item G da portaria citada indica que 
se deve oferecer: “acolhimento noturno, nos feriados e finais 
de semana [...], para realizar intervenções a situações de cri-
se (abstinência e/ou desintoxicação sem intercorrência clínica 
grave e/ou comorbidades) e, também, repouso e/ou observa-
ção”. Diante destes dados, o que muitas pessoas e Instituições 
costumam perguntar é mais ou menos: por que os leitos desta 
Unidade não estão todos ocupados já que os usuários por se-
rem usuários estão sempre em crise? O argumento que costu-
ma estar por trás deste questionamento é: Se os especialistas 
sobre uso e abuso de drogas estão num CAPS AD, são eles que 
devem cuidar do problema, exclusivamente.

Não há dúvidas que não é fácil para as famílias passa-
rem a fazer parte do procedimento terapêutico, visto que, por 
muito tempo elas foram excluídas desse processo, mas não há 
respostas para essa problemática que excluam os setores mais 
diretamente atingidos por seus danos. É preciso que fique claro 
que o uso abusivo ou problemático de drogas pode incidir sobre 
um usuário específico, mas nunca é um problema individual. 
É social e sua resolução também haverá de sê-lo. Os CAPS 
AD devem estar atentos para esta questão em suas amplas di-
mensões e nesse sentido, além dos usuários, devem acolher as 
famílias e, quando for preciso, devem formar grupos de familia-
res para apoiar os mais necessitados de cuidados. Contudo, a 
aderência a esta proposta ainda é baixa.

Com tais resistências localizadas, como contrapor exito-
samente ao senso comum, e mesmo para outras Instituições, o 
item I da mesma portaria? Este indica que: “a permanência de 
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um mesmo paciente no acolhimento noturno, caso seja neces-
sário prolongar-se para além do período médio de 2 a 5 dias, 
fica limitada a 10 (dez) dias corridos ou 14 (quatorze) dias in-
tercalados em um período de 30 (trinta) dias”. Em outras pala-
vras, como explicar que acolhimento noturno não é internação, 
principalmente quando a representação social acredita que só 
se cura com internação? Quando se explica que internação não 
é a primeira alternativa e sim a última, muitos rebatem: “então 
isso não funciona!”; “Se não internar o usuário vai continuar 
no vício!”8 Como explicar, aos próprios adolescentes usuários, 
que acolhimento noturno não é abrigamento, quando na cidade 
de Salvador o último abrigo para adolescentes foi recentemente 
fechado? Vale citar que três usuários, após o fechamento do 
citado abrigo – fato sobre o qual eles só foram comunicados 
no dia do fechamento – foram encaminhados para uma comu-
nidade terapêutica em Feira de Santana e fugiram de lá, após 
poucos dias, quando voltaram andando para o CAPS AD Gey 
Espinheira e novamente pediram para ser abrigados, alegando 
ter sofrido maus tratos na instituição feirense. Tais usuários 
não aceitavam mais ser reencaminhados da nossa unidade – 
reagindo de modo agressivo à possibilidade, como se os funcio-
nários da Unidade estivessem lhes barrando um direito – pois 
só ali eles se sentiam abrigados.

Nessa perspectiva também foi possível perceber que os 
motivos que, na prática, vêm direcionando a maior parte dos 
adolescentes usuários de crack para um serviço com as carac-
terísticas de um CAPS AD, voltado ao atendimento de pessoas 
com problemas derivados do uso e do abuso de SPAs, estão 
muito menos relacionados ao uso ou abuso e sim as ameaças 

8 Do mesmo modo que propor redução de danos no lugar de abstinência ten-
de a ser interpretado, principalmente pelas famílias, como incentivo ao uso 
de drogas, não importando se consideradas potencialmente menos danosas.
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de morte que os usuários sofrem enquanto consumidores em 
dívida com os traficantes nas bocas de fumo. Este é um proble-
ma sociocultural que os CAPS AD não estão preparados para 
resolver, mas na prática é o que marca o perfil dos adolescentes 
usuários que procuram cuidados. Esta é uma constatação que 
só pôde ser concretizada em contato direto com tais usuários, 
escutando suas queixas, suas verdades construídas num coti-
diano com o qual a rede de serviços de saúde muitas vezes não 
tem contato, assim como os formadores de opinião, que demo-
nizam estes jovens, também não.

O que está posto nesta situação é a fragilidade da rede 
de apoio aos serviços de Saúde Mental. Isso faz com que um 
CAPS AD seja pressionado a funcionar como abrigo – sob o 
eufemismo de internação – principalmente para os usuários 
de crack, muitos deles fugindo da polícia por um lado e dos 
traficantes por outro. Um modelo ideal de funcionamento para 
um CAPS AD, além de incentivar a participação dos usuários 
nos processos de enfrentamento da questão, também deman-
da a implementação e a elaboração de políticas públicas e de 
estratégias de ressocialização que escutem as vozes dos usuá-
rios. Isso implica em considerá-los como usuários de uma rede 
de serviços que visa propiciar respeito e sustentação para seu 
empoderamento enquanto sujeitos de si, reconhecendo serem 
eles os maiores conhecedores dos seus problemas cotidianos 
e potencializando, assim, sua reinserção no seu território de 
origem e na sociedade em geral.

Indo um pouco além dos nós e emaranhados da rede de 
saúde, esta reflexão não pode prescindir de uma rápida e con-
cisa análise sobre a cultura de consumo e o mercado de drogas. 
A problemática em questão tem características bem peculiares, 
pois o crack, diferentemente da cocaína aspirada, da maconha, 
e dos opiáceos, é uma substância que tem sido ilícita desde 
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sua invenção, o que, desde sempre, tendeu a associá-la a um 
consumo disfuncional – levando em conta que as outras subs-
tâncias citadas já foram legais e nesse sentido funcionais, pois 
fizeram parte da farmacopeia moderna praticamente até sua 
proibição em 1937. Contudo, apesar de seus aspectos disfun-
cionais, o crack é também um produto funcional numa cultura 
de consumo, na qual a maioria busca suas doses de felicidade. 
Pois, aqueles que não possuem capital para bancar um estimu-
lante lícito com prescrição médica, nem cocaína por R$50.00 
o grama, podem dispor de condições, financeiras e culturais, 
para adquirir uma pedra de crack por R$5.00 ou uma pedra de 
oxi por R$2.00. Lembrando não serem os “excluídos” os úni-
cos que consomem crack, mas apenas os consumidores que, 
enquanto cidadãos, deixaram de ser invisíveis para ganhar vi-
sibilidade exatamente pelo consumo público de tal substância, 
constatamos, ao lançar um olhar sobre o seu mundo, que os 
territórios marcados pelo consumo dessa substância acabam 
sendo mais democráticos do que os corredores de shopping 
centers. Nesses territórios os “excluídos” são incluídos, e suas 
relações chegam ao ponto mais próximo do que se pode chamar 
de horizontalidade social. Para a dimensão mercadológica da 
cultura de consumo, o que genericamente é percebido como 
disfuncional, nesses territórios, de modo específico, passa a ser 
funcional.

Conforme já foi dito, é generalizada na sociedade a idéia 
de que a internação compulsória seria a única forma eficaz de 
lidar com a dependência ao crack, o que coloca em questão 
a eficiência dos CAPS AD, porque defender a internação sem 
demanda espontânea equivale a afirmar que a proposta de tra-
tamento dos CAPS, que prioriza as demandas que partem do 
usuário, não funciona. Isso implicaria em que as comunidades 
terapêuticas deveriam ser o destino de muitos dos usuários que 
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“não se encontram em condições de gerir suas próprias vidas”. 
Diante disso, é reveladora a minha imersão na realidade coti-
diana de usuários do CAPS AD Gey Espinheira que sustentam 
dificuldades com o manejo do uso de substâncias psicoativas, 
principalmente o crack. Nessa imersão pude, por exemplo, es-
cutar as vozes de três usuários, trazendo percepções e reflexões 
que só eles estão aptos a realizar. Um ponto em comum entre 
os três é que, antes de chegarem ao CAPS AD, eles passaram 
por comunidades terapêuticas. Nos trechos abaixo, apresen-
tam suas comparações entre os modelos dos CAPS AD e das 
comunidades terapêuticas, geradoras de sentido. 

Entrevistador: – Pra você foi útil ficar lá na comunidade tera-
pêutica?

Usuário B: – Não deu em nada! Eu acho que é a vontade de que-
rer de cada um que conta. Lá não tem psicólogo, aqui (no CAPS) 
você é acompanhado por psicólogo, por médico, profissionais, lá 
é Jesus, essa lengalenga de Jesus, Jesus. Deixa a religião sepa-
rada do tratamento de saúde, Jesus é uma coisa religiosa, tem 
gente que precisa né? Mas isso tira sua autonomia, é um lugar 
onde você não tem autonomia pra assistir televisão, pra você ler 
um livro. Você não tem autonomia pra fazer porra nenhuma! 
É uma lavagem cerebral, você não tem autonomia pra ver sua 
namorada, sua família.

Tem que ficar recluso. Você não pode sair pra trabalhar. 
Quer arrumar um emprego? Se você sair pra botar um currícu-
lo, você tem que sair da “casa”. É foda! Não dá certo! Usuário 
de droga não é uma pessoa [...] perdida pra sociedade, não. Ele 
é capaz de trabalhar. Produzir alguma coisa, produzir [...]. Ele 
pode ser um bom pedreiro, um bom pintor. Ele cumpre as obri-
gações dele normalmente e pode fazer o tratamento dele, não se 
isolando do mundo, trancafiado.
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Esse usuário, cujo estilo de vida tornou-se intensamente 
desorganizado, na medida em que seu uso de crack e outras 
drogas foi se tornando mais abusivo e central, realiza uma lei-
tura crítica extremante organizada e coerente em relação à in-
terdição de sua autonomia, de seus direitos enquanto cidadão. 
Para ele, interdições desse tipo anulam qualquer possibilidade 
terapêutica na proposta da Instituição à qual se refere. Outro 
usuário, que passou por filiais da mesma instituição em ou-
tras cidades, destaca outros aspectos de seu internamento, que 
ocorreu em duas temporadas:

Usuário C: – Eu fiquei oito meses na primeira vez, voltei, rolou 
outro problema dentro de casa, e eu voltei pra (comunidade) 
mais seis meses. Acharam que eu fui pra lá por causa dos pro-
blemas com álcool, mas fui pra lá por causa dos problemas que 
eu tinha dentro de casa.

Em suas palavras, foi por uma dificuldade de relaciona-
mento com a família que ele buscou internação, ou melhor, 
abrigo, na primeira temporada, descartando o uso abusivo 
como motivo.

Entrevistador: – Quando você esteve (na comunidade terapêuti-
ca religiosa) você se sentiu acolhido?

Usuário C: – Foi duro porque eu [...] agora eu tive uma certa 
sorte porque eu vendia muitas canetas, eu era um dos que mais 
vendia caneta. Acordava 5 horas da manhã, tomava café com 
leite e saia com a mochila pra fazer a meta da manhã. Depois 
que você cumpriu suas metas, se você vendia 600 canetas aí ele 
lhe dava 150 pra vender por um real. Aí eu ganhava duzentos e 
poucos reais por semana, às vezes mais por que tem a caixinha 
[...] eu vendia 150, 180 canetas por dia.

Entrevistador: – E quem não atingia sua meta?
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Usuário C: – Quem não atingia sua meta podia ser oprimido 
dentro da casa, podia ser mandado embora. 

Entrevistador: – Por que você voltou pra lá?

Usuário C: – Não me lembro exatamente, sei que eu voltei pra 
lá [...] eu fumava pouca maconha, passava 15 dias sem fumar. 
Aí comecei a usar aos poucos a bebida, aí fazia parte do gru-
po familiar, ficava jogando dominó, tocando violão. Aí eu não 
arrumei um trabalho, pressão, pressão, pressão [...] aí fui (pra 
comunidade). Ai eu peguei amizade com um gerente de uma 
pizzaria que me ofereceu trabalho. ‘Eu te ofereço um trabalho, 
cê vende muita caneta cê quer trabalhar com a gente?’ Aí saí da 
(comunidade), fui pra Vitória (ES), e ele não conseguiu o traba-
lho. Aí meu dinheiro acabou e (a comunidade) não me aceitou 
de volta, por eu ter saído [...].

O que se percebe nesse trecho é que, muito mais do que 
ser tratado como alguém que tem problemas com o uso abu-
sivo de drogas, esse usuário foi tratado como mão-de-obra a 
serviço da instituição em troca de abrigamento9 e rendimento 
mínimo. Em nenhuma das duas vezes em que esteve nessa ins-
tituição, esse usuário teve oportunidade para que acolhessem 
seus sentimentos e reflexões sobre os problemas que estava 
vivenciando. Um terceiro usuário, falando sobre o dia em que 
saiu de outra comunidade terapêutica, traz à tona questões 
que lá dentro não teve oportunidade de compartilhar e muito 
menos de elaborar terapeuticamente:

9 Quando da visita de uma comitiva de Deputados Federais capitaneados pelo 
Deputado Nelson Pelegrino, acrescidos do Secretário Municipal de Justiça, 
Almiro Sena, em setembro de 2011 ao Gey Espinheira para “escutar” alguns 
usuários que haviam passado por comunidades terapêuticas, o Secretário 
questionou aos usuários o porquê deles terem ido inicialmente para as co-
munidades terapêuticas. Uma resposta quase em uníssono foi: “porque lá 
eles dão cama e comida.” Com essa resposta posteriormente esmiuçada, o 
Secretário se disse satisfeito no que se refere ao entendimento da demanda 
espontânea por tais serviços.
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Usuário A: – Foi o dia mais feliz da minha vida, quando fez um 
ano e dois meses, nem um dia a mais nem um dia a menos. 
Eu liguei logo pro meu pai: ‘Coroa, vem me buscar que eu já 
venci o plano (de internação), tou caindo fora!’ Minha meta era 
sair, ajeitar minha vida familiar, retomar meu trabalho, e seguir 
adiante, entendeu? Agora, assim que eu cheguei aqui fora eu vi 
tudo mudado, eu perguntava por pessoas, já não existiam mais. 
Vários morreram e eu tava lá preso. Então eu senti esse baque. 
A violência predominando aqui, o crack gerando cada vez mais 
violência, entendeu? Aí fiquei mais uns dois ou três meses sem 
usar.

Note-se que deixar uma comunidade terapêutica com o 
“sangue limpo” não garantiu facilidades na reinserção social 
desse e de vários outros usuários, uma vez que essas institui-
ções dão pouca atenção a essa questão. Por outro lado, a en-
trada desses indivíduos no CAPS Gey Espinheira ressignificou 
para eles a concepção do que pode ser chamado de cuidados 
terapêuticos.

Entrevistador: – Foi aí que sua família descobriu que você tava 
usando crack?

Usuário B: – Já sabiam, queriam me internar de novo, manda-
ram vir pra cá (CAPS). 

Entrevistador: – Mas você chegou no CAPS por conta própria 
[...].

Usuário B: – [...] por conta própria, mas ela (a genitora) mandou 
eu vir: ‘Vá senão eu vou fazer de novo’, e eu vou desacreditar? 
Já foi feito uma vez (a internação involuntária). Pensei que fosse 
rolar uma coisa fechada, mas é tranquilo [...].

Entrevistador: – Como é que tá sendo aqui (CAPS) pra você?

Usuário B: – Eu tou conseguindo organizar melhor minha vida. 
Aqui, pelo menos, eu tenho autonomia, tenho contatos lá fora. 
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Posso sair, pegar minha namorada, dar um role, assistir minha 
televisão a hora que eu quero, dormir a hora que eu quero, ir à 
Igreja a hora que eu quero [...].

Entrevistador: – Como você chegou no CAPS?

Usuário A: – Eu vim chegar aqui por intermédio de um ami-
go meu que teve passagem aqui. Ele falou: ‘Por que você não 
procura o CAPS? Cê passa o dia lá, têm atividades, você gosta 
de pintar’. Aí me empolgou, não custa nada conhecer porque 
qualquer coisa de positivo pra me separar dessa droga é um 
ponto a favor. Por exemplo, eu tou aqui hoje o dia todo, então 
já é uma lacuna grande de espaço [...] eu poderia tá lá (na rua) 
fazendo qualquer besteira. Eu ficava noite e dia até o corpo não 
aguentar mais e cair em qualquer lugar. Aqui é uma forma de 
eu me manter longe da droga. Eu deixei de fumar maconha, 
mas ontem eu fumei e deu sono. O próprio remédio [...] que eu 
nunca fui de tomar remédio [...] mas entre o remédio que me 
causa bem menos danos do que o crack, eu prefiro o remédio 
100 vezes mais, tá entendendo?

Entrevistador: – Qual tá sendo o papel do CAPS na sua vida?

Usuário C: – Tá sendo importante demais pra mim, tá me aju-
dando a tentar sair das drogas.

Entrevistador: – Como tá sua vida social, o que você faz fora do 
CAPS?

Usuário C: – Não faço nada, fico em casa. Nem televisão tou 
assistindo mais. Meu objetivo é voltar a trabalhar e cuidar da 
minha saúde.

No caso desses três interlocutores foi possível perceber 
que, em comparação com o tratamento recebido nas comuni-
dades terapêuticas, o atendimento no CAPS AD teve significân-
cia mais positiva em suas carreiras de usuários, ajudando-os a 
resgatar a autoestima ao apresentá-los com a possibilidade de 
uma redução de danos que não exigia sofrimentos extremos. 
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Nesse sentido, se seus sofrimentos quando estão no CAPS são 
minorados. É relevante entender que, enquanto ainda não es-
tão devidamente empoderados com “ferramentas mentais” que 
lhes possibilitem ser plenamente responsáveis pela gestão de 
suas vidas, paradoxalmente, os usuários que possuem mora-
dias próprias (Usuários A e B) acabam tendo maior propensão 
ao abuso, na medida em que seus espaços servem para abrigar 
outros usuários que não possuem residência onde fazer seu 
uso. Não foi por acaso que o usuário “A” acabou sendo vítima 
dessa suposta “autonomia”, pois durante a greve da Polícia Mi-
litar em fevereiro de 2012, durante a madrugada do dia 3, foi 
vítima de dois disparos de arma de fogo efetuados por indivídu-
os que bateram à sua porta. Uma das balas passou de raspão 
pela sua cabeça e a outra estilhaçou os ossos do seu braço 
direito, o que o levou a passar por várias cirurgias para reaver 
os movimentos. Especula-se que tais disparos foram realizados 
por traficantes a quem ele devia ou por uma milícia que é paga 
para eliminar usuários inconvenientes. Já no caso do Usuário 
C, que reside com a mãe e o irmão com quem se mantém em 
conflito constante, fica mais fácil entender porque ele usa o 
CAPS AD como lar alternativo, mesmo sem aderir às suas ativi-
dades. Pois, nessa instituição consegue se distanciar dos seus 
problemas domésticos, principalmente quando sofre os surtos 
psicóticos que o acometem de tempos em tempos e que são an-
teriores ao seu envolvimento com o crack.

Encerrando aqui esse breve recorte etnográfico centrado 
em poucos casos, voltemos a atenção aos usuários do CAPS 
Gey Espinheira, enquanto um todo. Como parte das reflexões 
finais, considerando que as mais bem sucedidas propostas de 
tratamento nos dias atuais ficam em torno dos 30% de suces-
so, deve-se reconhecer que seria por demais simplista acreditar 
que os usuários abusivos de drogas que frequentam a unidade 
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mudem seu modo de consumo e seu estilo de vida simplesmen-
te em decorrência de seu contato com um projeto terapêutico 
que se pretende inovador quanto ao respeito em relação aos 
seus próprios direitos enquanto cidadãos, na medida em que 
tais usuários não estão acostumados a ter seus direitos respei-
tados e à convivência democrática. Assim, dentro de um CAPS 
AD, os usuários às vezes tratam os funcionários com a agressi-
vidade que eles sustentam em relação ao restante da socieda-
de, ocorrendo até ameaças de morte quando, por exemplo, eles 
querem sair à noite e voltar na hora que desejarem, ou simples-
mente querem se alimentar fora dos horários estabelecidos ou 
até mesmo usar e traficar drogas dentro da unidade. Fica o de-
safio de implicá-los em refletir sobre os benefícios que lhes são 
advindos ao respeitarem esse modelo de instituição e que, se o 
projeto para internação compulsória for aprovado, os CAPS AD 
aparecerão como uma rara possibilidade de receberem um tra-
tamento com portas abertas e com respeito pela sua cidadania.

Se, a esta altura do artigo, já é possível para o leitor esbo-
çar uma resposta para a pergunta inicial: “qual a representa-
ção social dos usuários de crack?”, também é possível afirmar 
que, sem escutar as vozes destes usuários, é de pouca resolu-
tividade conceber estratégias ou políticas públicas para levar a 
cabo o enfrentamento da questão do crack ou de outra droga 
consumida em situação sociocultural similar.10 Nessa perspec-
tiva, e levando em conta o Plano de Enfrentamento ao Crack, 
lançado em dezembro de 2011, o dispositivo Consultório de 
Rua – uma estratégia dinâmica para ir ao encontro do usuário 
no seu território, em sintonia com a proposta dos CAPS AD 

10 E nesse sentido vale ressaltar que o oxi nada mais é do que o crack prepa-
rado com outros solventes. O pânico moral em torno do oxi é mais um me-
canismo de controle social para fazer as pessoas acreditarem que as drogas 
são os problemas maiores que levam ao crime e a exclusão de uma popula-
ção desassistida.
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– passa a correr o risco de virar porta de entrada para a inter-
nação compulsória, ao invés de ser porta de entrada para a ci-
dadania. Ao fim e ao cabo é preciso dizer que, se há uma quase 
inexistência de pesquisas que procurem analisar os indivíduos 
que usam crack em seu contexto de vida cotidiano, suas redes 
de sociabilidade e rituais de uso, é hora de ampliar o incentivo 
a estudos dessa natureza, pois, de modo contrário, corre-se o 
risco de se continuar chegando, de modo burocrático, a falsas 
resoluções para uma problemática que, abordada dessa forma, 
só tende a se agravar.
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