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Edward MacRae 



PREFÁCIO

Vive-se atualmente um momento em que os meios de co-
municação de massa divulgam, em tons indignados, aspectos 
da miséria e violência disseminados pela sociedade brasileira. 
Restringem, porém seu foco a determinados fenômenos, como 
o uso de crack entre setores da população excluídos das be-
nesses do progresso e desenvolvimento trazidos pelo modelo 
socioeconômico vigente. Apresentam a questão como sendo um 
problema de patologias individuais, causadas por uma droga 
maligna, desviando a atenção das condições mais gerais em 
que vive a maior parte da população atingida. A própria no-
ção de “epidemia de crack” revela o desejo de se medicalizar 
um problema de natureza social, já que nesse caso não exis-
te um vetor biológico, como um vírus, por exemplo, e sim um 
comportamento que se dissemina em determinado contexto. 
Mesmo entre aqueles cientistas que não abdicam do conceito 
de epidemia para tentar entender o fenômeno, observa-se uma 
critica à maneira imprópria como se apresenta a prevalência do 
uso da substância. Assim, um estudo realizado em 2010, entre 
uma amostra probabilística multiestágio de 50.890 estudantes 
brasileiros de ensino fundamental e médio das 27 capitais de 
estado mostrou que, considerando uso na vida e uso no ano 
anterior de crack, não houve nenhuma mudança significativa 
em relação aos dados do levantamento nacional realizado em 
2004. Portanto, enfatizam os autores, que de nenhuma manei-
ra se encontra base científica para o uso do termo epidemia de 
crack como vem sendo feito pelos meios de comunicação.1

Retratando os miseráveis, de maneira estreita e precon-
ceituosa, deixa-se de apontar as inúmeras deficiências dos 

1 NAPPO, Solange Aparecida; SANCHEZ, Zila M.; RIBEIRO, Luciana Abeid. Is 
there a crack epidemic among students in Brazil?: comments on media and 
public health issues. Cad. Saúde Pública, v. 28, n. 9, p. 1643-1649. 2012.
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serviços que deveriam atender às suas necessidades, as de-
ficiências crônicas das áreas de saúde, educação e seguran-
ça. Elegendo, como a grande responsável pela violência, uma 
determinada substância ilícita, consumida por uma pequena 
minoria sem nenhum poder político ou econômico, ignora-se 
a substância realmente implicada em uma grande parte da 
mortalidade, violência e doença ocorrendo no país: o álcool. 
Enquanto publicações se mostram indignadas com as craco-
landias, estampam, sem nenhuma crítica ou restrição, anún-
cios de bebidas e de grandes festas populares promovidas por 
cervejarias, como o carnaval ou o Oktoberfest.

Em consequência dissemina-se pela população em ge-
ral um sentimento de pânico que, em vez de focar as grandes 
questões estruturais da nação, volta sua atenção e seus receios 
para uma pequena minoria, formada por algumas das grandes 
vítimas do funcionamento excludente da sociedade. Insuflados 
por personagens que se apresentam como autoridades políti-
cas, religiosas ou científicas, segmentos da população, toma-
dos de medo, não hesitam em preconizar ou endossar projetos 
essencialmente repressivos que, além de ineficazes, afrontam 
os direitos constitucionais dos cidadãos. Um segmento da vas-
ta população excluída das benesses da forma de capitalismo 
vigente, ao ser considerado culpado pela miséria em que vive, é 
retratado como uma espécie de sujeira a ser varrida para longe 
da vista e, se necessário, exterminada. 

Em Salvador, diferentes programas e serviços, ligados à 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e às Secretarias Mu-
nicipal e Estadual de Saúde vêm implementando projetos de 
atendimento e pesquisa voltados para a população usuária de 
crack. Reconhecendo a complexidade da questão, nesses pro-
jetos procura-se abordá-la de forma ampla e estabelecer par-
cerias com outras instituições e serviços públicos de saúde, na 
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busca de reforçar ou criar uma rede que possa dar conta dessa 
questão de maneira mais integrada. Vários desses programas 
e serviços já têm uma longa tradição de atendimento ambu-
latorial a droga dependentes e de trabalhos junto a usuários 
de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas entre setores caren-
tes da comunidade. Procuram fazer frente à epidemia de HIV/
AIDS, assim como de outras doenças infecciosas, a exemplo 
das DSTs e hepatites, através de campanhas voltadas à preven-
ção e à redução de riscos e danos. Historicamente têm enfati-
zado a importância de se prestar mais atenção à subjetividade 
do usuário do que à farmacologia da substância psicoativa em 
uso e atentar para o contexto sociocultural em que ocorre esse 
consumo.

A partir desses posicionamentos históricos e dos traba-
lhos realizados em campo, nas próprias comunidades de ori-
gem dos seus pacientes, há alguns anos vêm desenvolvendo 
conceitos e métodos de trabalho que têm fugido das visões es-
tereotipadas divulgadas pelos meios de comunicação de massa 
e por outros setores que se prestam a disseminar um clima de 
pânico na sociedade, muitas vezes na busca de ganhos polí-
ticos e econômicos. Detectam, por exemplo, que, ao contrário 
do que se divulga, o uso de crack tem uma multiplicidade de 
possíveis consequências.

Apesar de ser dotado de uma “competência de dano” con-
siderável, não é verdade que o uso dessa substância inevitavel-
mente leve, de maneira homogênea, o usuário a uma total su-
jeição, implicando na perda de controle sobre sua vida e numa 
morte rápida. Terapeutas, pesquisadores e trabalhadores em 
campo dessas instituições baianas vêm detectando, ao contrá-
rio, que existem diferentes padrões de uso de crack. Alguns 
aparentam ser completamente compulsivos e sequestradores 
da subjetividade, mas encontram-se também outros, em que 
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o usuário é capaz de reservar determinados momentos para o 
uso, fazer provisões para outras necessidades e modular seus 
efeitos. Ele é até capaz de exercer domínio sobre seu consumo, 
dobrando-o a seus propósitos, como quando faz um uso instru-
mental da substância, que o ajuda na execução de tarefas de 
onde tira seu sustento. Constatam, também, a existência de in-
divíduos com longas carreiras de uso de crack, de mais de dez 
anos de duração, e que, ao longo desse tempo, estabeleceram 
diferentes relações e padrões de uso da substância. Relata-se 
com frequência que, após um período inicial de uso compulsivo 
e descontrolado, o usuário consegue reorganizar a sua vida, 
reservando somente certos momentos para o seu desfrute da 
substância. Acima de tudo, detecta-se a importância do am-
biente de exclusão social, de onde geralmente provêm esses 
indivíduos, na formatação do padrão de uso adotado e das suas 
consequências. Nisso tudo, o crack não difere muito de outras 
substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas.

A partir de sua experiência, pesquisadores e outros pro-
fissionais ligados a essas instituições, vêm se posicionando 
contra apelos simplistas, veiculados na sociedade, pela adoção 
de medidas repressivas e ainda mais excludentes em relação 
aos usuários de crack. Apresentam suas discordâncias frente a 
sugestões de que os dependentes dessa substância, comumen-
te retratados como os grandes responsáveis pela insegurança 
pública e violência, deveriam ser sujeitados a tratamento obri-
gatório, internados em centros voltados para esse fim. Argu-
mentam que, assim como no caso de outras pessoas passando 
por distúrbios mentais, melhor seria desenvolver programas 
ambulatoriais ligados à rede de saúde pública, que os ajudas-
sem a melhorar a sua inserção em suas comunidades de ori-
gem. Apontam também que o uso de crack, da maneira como 
vem se apresentando entre nós, deveria ser visto e tratado mais 
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como um sintoma do mau funcionamento da sociedade do que 
como um problema restrito a determinados indivíduos. A pre-
sente coletânea de trabalhos de alguns desses estudiosos, pro-
cura apresentar uma visão alternativa ao rígido determinismo 
farmacológico e à culpabilização das vítimas que vem consti-
tuindo o senso comum desenvolvido em torno da questão.

Neste livro, apresentamos duas pesquisas de nature-
za etnográfica realizadas entre usuários de crack. Esses dois 
trabalhos, assim como as outras contribuições na coletânea, 
ressaltam a exclusão social sofrida pela população estudada. 
Outro texto, de Eugenia Nuñez, relatando a aparição inicial do 
uso dessa substância em Salvador, traz, do passado, um qua-
dro parecido. Vemos aí que inicialmente o crack se disseminou 
entre usuários de drogas injetáveis, uma população mais mar-
ginalizada ainda. De fato, uma das constatações que se faz é 
que, enquanto atualmente o uso de crack se dá de forma muito 
visível, muitas vezes em plena rua, à vista de todos, o uso de 
drogas injetáveis era muito mais oculto, dificultando em muito 
as intervenções dos agentes de saúde junto a seus usuários. 
Essa natureza oculta da prática servia para resguardar os in-
divíduos das severas estigmatizações a que estavam sujeitos, 
tanto por parte das autoridades policiais quanto de seus pa-
rentes, conhecidos e vizinhos. Perseguidos, estigmatizados e 
ocultos, não chamavam a atenção, nem da sociedade, nem das 
autoridades de saúde, que também não os levavam em conta 
ao programarem suas ações de atendimento à população. Os 
usuários de drogas injetáveis só vieram a ser lembrados e a 
receber atenção específica quando ficou estabelecida a impor-
tância do seu papel na disseminação da epidemia da aids. Pas-
sados mais de quinze anos, hoje não são mais encontrados na 
cena, muitos morreram de aids ou outras complicações deriva-
das da sua modalidade de uso; outros migraram seu uso para a 
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nova droga da moda. O que encontramos agora são usuários de 
crack, naquelas mesmas regiões depauperadas da metrópole, 
entre o mesmo tipo de pessoa, vivendo em idênticas condições 
de miséria e desassistência.

O relato apresentado por Marcos Manso dá grande ênfase 
aos fatores estruturais e culturais que fornecem um pano de 
fundo para os usos abusivos de crack observados, argumen-
tando que são essas péssimas condições de vida que agravam 
os efeitos da dependência de drogas e os danos sociais decor-
rentes. Tais posições são corroboradas por todos os outros co-
laboradores deste livro que, em diferentes momentos, lembram 
das consequências dessa exclusão social que induz os usuários 
a adotarem estratégias de alto risco para conseguirem a dro-
ga, aumenta a vulnerabilidade do seu contingente feminino, 
dificulta a realização de intervenções voltadas para a redução 
de riscos e tumultua a discussão sobre a necessidade de se 
implantar políticas de atendimento que respeitem os direitos 
democráticos dessa população. Perante a relutância da socie-
dade em reconhecer os determinantes estruturais, responsá-
veis pela maneira especialmente danosa em que o uso de crack 
se apresenta, resta a alternativa de designar bodes expiatórios 
a serem responsabilizados. Os mais facilmente identificáveis 
candidatos a esse papel são geralmente os próprios usuários, 
retratados costumeiramente pelos meios de comunicação como 
mortos vivos, dominados por uma substância demoníaca que 
lhes tiraria qualquer condição de autonomia e de responsabili-
dade moral. Perante essa monstruosa morte social, só resta a 
esses usuários, dispersos e sem representação política, recor-
rer ainda mais à droga, afrontando a sociedade, em plena luz 
do dia, com a monstruosidade de suas práticas. 

Os usuários de drogas ilícitas são comumente vítimas 
de estereotipagem e desqualificação. São frequentemente re-
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presentados como irremediavelmente sujeitados às exigências 
da droga e incapazes de autodeterminação. Sua companhia é 
considerada nefasta e perigosa, pois pretenderiam arrebanhar 
novos adeptos para suas práticas, com a finalidade de explorá-
-los e levá-los pelo caminho da perdição. A própria noção de 
uma epidemia de drogas, muitas vezes confirmada e divulgada 
por profissionais ligados ao atendimento a droga dependentes, 
carrega implícita a ideia do contágio. Nas escolas e em locais de 
trabalho, é comum a expulsão ou demissão de pessoas acusa-
das de uso de drogas ilícitas, sob a justificativa de seu sacrifí-
cio ser necessário para a proteção do grupo como um todo. Há 
também um receio de qualquer ação que possa ser interpretada 
como uma apologia ao uso de drogas ou como incentivo ao cri-
me. Assim, habituamo-nos à ideia de que é necessário cercear 
discussões sobre o tema, a menos que se deixe muito clara 
uma posição contrária ao uso dessas substâncias. Mesmo ma-
nifestações públicas pela mudança na legislação que trata de 
drogas eram sistematicamente proibidas, até recente pronun-
ciamento do Supremo Tribunal Federal que deliberou pela in-
constitucionalidade de tais proibições, considerando que aten-
tariam contra a liberdade de expressão. Assim, durante muito 
tempo, discussões sobre a questão dos psicoativos têm sido 
monotemáticas, centradas na repressão ao uso e comercio das 
substâncias ilícitas e na extirpação da “cultura da droga”, res-
tando pouco espaço para posições mais questionadoras.

Nesse ambiente, deu-se pouca atenção a ideias como as 
do conhecido sociólogo Howard Becker e do médico e psica-
nalista Norman Zinberg. Ambos trataram da influência exerci-
da por fatores sócioculturais, entre outros, na modulação dos 
efeitos, psíquicos e comportamentais, decorrentes do uso de 
psicoativos. Destacam a importância do saber acumulado, de 
forma informal e empírica, pelos usuários e de diferentes “ritu-
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ais sociais” desenvolvidos em torno das inúmeras maneiras de 
se adquirir e consumir as substâncias e que promovem usos 
menos danosos ou arriscados. Essas combinações de saberes 
e práticas podem ser vistas como configurando “culturas da 
droga” e quanto maior a sua circulação entre grupos de usu-
ários maior a probabilidade de sua correção e eficácia. Outros 
pesquisadores como o psicólogo holandês Jean-Paul Grund e 
os cientistas sociais franceses Robert Castel e Anne Coppel, por 
exemplo, ao retomarem essas idéias, acrescentaram algumas 
contribuições próprias, mas sem colocar em questão a impor-
tância da cultura da droga para um uso mais positivo e menos 
arriscado dessas substâncias.

Noções como essas vem sendo discutidas pelos autores 
incluídos nesta coletânea que, em seus diferentes estudos, 
atentaram para os conceitos e modos de uso correntes entre 
seus sujeitos de pesquisa. Assim, puderam detectar a existên-
cia de um quadro referencial muito mais amplo do que aquele 
normalmente atribuído aos grupos de usuários de psicoativos e 
ajudaram a tornar mais complexo o nosso entendimento do seu 
modo de vida, abrindo caminho para intervenções e políticas 
públicas de maior eficácia junto a essa população, a exemplo 
das bem sucedidas medidas voltadas para a redução de riscos 
e danos, em especial a prevenção de DST/AIDS. 

As políticas públicas dirigidas aos usuários de crack têm 
se apresentado como pouco eficazes. Uma situação que já co-
meçava a se apresentar há mais de quinze anos, só tem piorado 
e hoje se torna objeto de grandes campanhas midiáticas que 
ajudam a criar um clima de pânico entre os cidadãos. Medidas 
repressivas, levadas a cabo em regiões de concentração da po-
pulação usuária, acabam tendo como único resultado palpável a 
sua dispersão por outras áreas da cidade. Os serviços de saúde 
que deveriam atendê-los sofrem das mesmas carências daque-
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les destinados à população em geral, com o agravante desse se-
tor da população ser alvo de uma antipatia generalizada. Numa 
sociedade conservadora como a nossa, essa população é vista 
como marginal criminosa e ameaçadora. São vistos como subu-
manos, “zumbis”, e comporiam uma espécie de sujeira a poluir 
o espaço urbano. Assim os projetos de atendimento a ela, têm 
forte componente repressivo e são confundidos com propostas 
de “higienização” da sociedade. Isso fica explícito em ocasiões 
quando o poder público promove operações para remover usu-
ários das “cracolandias” de cidades como São Paulo, contando 
basicamente com uma força policial, sem nenhum respaldo clí-
nico. Constatada a falta de lugares adequados onde levar esses 
indivíduos, não resta alternativa a devolvê-los às ruas.

No rastro de medidas democratizantes trazidos pelas re-
formas sanitária e psiquiátrica, surgem propostas avançadas, 
como as do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas 
(CAPS AD), que priorizam o atendimento ambulatorial dos usu-
ários de maneira integrada às suas comunidades de origem e à 
rede de saúde, como um todo. Porém, apesar do alarde midiá-
tico em torno do uso de crack, os serviços efetivamente imple-
mentados para lidar com a questão são poucos, mal equipados 
e carecem de quadros de funcionários treinados e dotados da 
estabilidade necessária para a realização de projetos de lon-
go prazo, visando uma efetiva interação com a comunidade e 
apoio a seus pacientes e aos familiares destes. Também falta 
uma melhor integração com o resto da rede de saúde, onde 
usuários de drogas continuam a ser estigmatizados e atendidos 
de maneira displicente. Mas, ao grande público só interessa a 
remoção de vista desses usuários de crack, havendo pouco in-
teresse pelas especificidades do tratamento dispensado a eles. 
Abre-se assim o caminho para a procura de maneiras baratas 
de cumprir a principal necessidade percebida pelo público: ti-
rar os usuários de vista. 
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Aqui instituições privadas, geralmente de cunho religio-
so e voluntário, se apresentam como uma possível solução, 
propondo programas que removam o indivíduo do seu meio, 
através de um período de internação e isolamento, onde se 
busca promover a sua conversão religiosa, construindo uma 
nova subjetividade, dentro de um ambiente dominado pela 
hierarquia e pelo autoritarismo. Muitas vezes resvalam no 
desrespeito aos direitos humanos e na violência, como tem 
sido apontado por algumas comissões de inquérito. O foco 
dessas instituições, que tomam para si a denominação de 
“comunidades terapêuticas”, restringindo e empobrecendo as 
propostas iniciais de um interessante movimento internacio-
nal de onde tiraram o nome, se centra no indivíduo, que deve 
ser levado a “reconhecer os seus erros ou pecados”. O grande 
vilão seria a droga, encarada como um sujeito de natureza 
diabólica, capaz de escravizar o usuário, convertendo-o, as-
sim, em objeto. Carecem de estruturas e funcionários capa-
zes de oferecer atendimentos adequados ao grande número de 
internos e contam com poucos profissionais de saúde. Seus 
posicionamentos políticos tendem a se restringir a pedidos de 
maior repressão ao comercio e uso de drogas ilícitas e à pro-
moção de valores cristãos, entendidos dentro de uma ótica 
conservadora e fundamentalista. Pouco fazem para confrontar 
a situação de marginalização em que se encontra a população 
de onde provém a sua clientela.

Embora contem com trabalho voluntário, essas institui-
ções servem, muitas vezes, como fontes de poder econômico e 
político para seus dirigentes. Sua crescente influência chega a 
preocupar seriamente o Ministério da Saúde e os profissionais 
do ramo, já que reivindicam, com sucesso, verbas que seriam 
destinadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, por extensão 
aos CAPS AD. 
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Partindo de uma visão da questão das drogas inspirada 
por autores como Olievenstein, Becker e Zinberg, que enfatiza-
ram a sua complexidade e a necessidade de se levar em conta 
a interação de fatores de natureza biopsicossocial, a elabora-
ção desta coletânea incluiu autores provenientes de diferentes 
disciplinas como medicina, psicologia e ciências sociais e que 
lançam mão dos seus respectivos e diferentes referenciais teó-
ricos e metodológicos. 

Os autores reunidos nesta coletânea concebem a questão 
das drogas de modo unificado, pois, na prática torna-se difícil, 
se não impossível, separar de forma estanque seus aspectos bio-
lógicos, psíquicos e sociais. Compreendemos que o orgânico tem 
suas repercussões no psíquico e vice-versa. Sabemos também 
das interrelações entre a psique, a cultura e o meio ambiente e 
destes, por seu turno, com o biológico. Entendemos que essas 
relações formam um todo que é maior que a soma de suas partes 
e que só pode ser apreendido na prática, na dinâmica da vida 
dos indivíduos, o que nos leva a considerar a antropologia como 
uma boa maneira de abordar o tema. Mas não podemos dei-
xar de lado as contribuições específicas das ciências biológicas 
ou da psicologia, cada uma com seu quadro conceitual e seus 
métodos. Mas, a partir dos trabalhos incluídos neste volume, 
vemos que os autores não restringem suas considerações ao âm-
bito estrito de suas diferentes disciplinas, trazendo referências 
constantes à inter-relação dos aspectos biopsicossociais exami-
nados. Todos falam a partir de experiência direta com os indiví-
duos ou populações em discussão. Alguns têm uma experiência 
mais voltada para a clínica, estão conscientes da limitada repre-
sentatividade da população atendida, mas mostram-se benefici-
ários do conhecimento mais profundo dos seus pacientes. Esses 
recorrem aos métodos da psiquiatria ou da clínica freudiana de 
caso a caso. Outros, engajados em trabalhos de campo, junto a 
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populações vivendo em situações de dramática exclusão, travam 
contato com indivíduos que jamais chegariam até os ambulató-
rios e compensam seu conhecimento, ás vezes mais superficial 
desses sujeitos, com a observação de suas dinâmicas sociais 
quotidianas. Recorrem, então, ao arsenal metodológico das ciên-
cias sociais, realizando surveys, entrevistas em profundidade e 
modalidades de observação participante.

Os diversos estudos, cujos resultados são publicados 
aqui, foram todos realizados em ambientes informados pelas 
noções médicas ou antropológicas de respeito ético aos sujei-
tos das pesquisas. Cuidados foram tomados para preservar a 
sua identidade e, quando se realizaram entrevistas, houve o 
cuidado de obter algum tipo de consentimento informado, em-
bora nem sempre de forma escrita, algo raramente possível, 
ao se tratar de indivíduos de práticas ilícitas e, muitas vezes, 
pouco alfabetizados. Igualmente, as contribuições derivadas do 
conhecimento adquirido a partir da clínica ou de outras formas 
de atendimento a usuários, realizados no Centro de Estudos e 
Terapia do Abuso de Drogas, programa de extensão da Univer-
sidade Federal da Bahia (CETAD/UFBA) ou no CAPS AD Gey 
Espinheira demonstram a preocupação respeitar a dignidade e 
o anonimato dos pacientes.

O livro, composto de textos escritos com diferentes pro-
pósitos, diferindo, portanto em forma e extensão, começa com 
a transcrição de uma interlocução entre Antônio Nery Filho 
diretor do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas- 
CETAD, George Gusmão, coordenador adjunto do CETAD e 
Edward MacRae e Eugenia Nuñez, organizadores desta cole-
tânea e também pesquisadores do CETAD. Aqui, entre outras 
ideias expostas, afirma-se que crack é algo de banal e cotidiano 
na nossa sociedade, mas representado como algo extraordiná-
rio. Seu uso mais prejudicial é localizado entre uma popula-
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ção “excedente” que está sendo extinta de diferentes maneiras. 
Lembra-se que, assim como ocorre no caso de outras substân-
cias psicoativas, não é o crack que se impõe ao sujeito, mas sim 
o sujeito que se impõe ao crack.

Em seguida temos o texto da psicóloga e psicanalista Pa-
trícia Rachel de Aguiar Gonçalves, coordenadora da equipe téc-
nica do núcleo de clínica do CETAD e supervisora-técnica do 
projeto Ações Integradas – Consultório de Rua, Camaçari – BA. 
Ao abordar a questão do uso de crack a partir de sua experi-
ência com a clínica do caso a caso, reitera que, sob nenhuma 
hipótese, um objeto inanimado poderá se entendido como a 
única causa de efeitos tão devastadores como aqueles preco-
nizados pelas falas diabolizadoras em relação ao crack. Traça 
também um percurso sobre o uso de drogas, de maneira am-
pla, preocupando-se com a construção do “drogado” no contex-
to sociocultural, pelo lugar atribuído ao indivíduo toxicômano 
e o papel desempenhado pela substância e suas significações 
dentro dessa dinâmica.

Em seu texto, o psiquiatra Esdras Cabus Moreira trata da 
diversidade de padrões de uso de crack, encontrada entre seus 
pacientes do CETAD. Apesar de reconhecer suas limitações em 
inibir um consumo danoso (afinal, trata-se de uma amostra 
“viciada”, no sentido de que são aqueles cujo estado extrema-
mente crítico os levou a pedir ajuda profissional e não podem 
ser tomados como representativos da totalidade dos usuários 
da substância, com suas variadas relações com a substância), 
afirma que os usuários que trata fogem do estereótipo corrente, 
pois suas histórias mostram a sua possibilidade de reduzir seu 
uso e exercer sobre ele um controle ao longo dos anos. Tam-
bém aponta para a importância de uma estruturação social 
e familiar que suporte as suas tentativas de autocontrole e a 
enfrentar as dificuldades de interromper o consumo de crack.
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Já o antropólogo Tom Valença, do CAPS AD Gey Espi-
nheira, trata das dificuldades institucionais encontradas no 
centro onde trabalha e da questão do tratamento dispensado a 
usuários de crack de modo geral. Discute também os métodos 
aplicados em certas comunidades terapêuticas e as acusações 
de maus tratos feitas por alguns dos ex-internos dessas insti-
tuições. Critica a fragilidade da rede de apoio aos serviços de 
Saúde Mental, que levam o público a esperar que um CAPS AD 
funcione como um abrigo. Termina por sugerir que, sem escu-
tar as vozes dos usuários, não há como conceber estratégias ou 
políticas públicas eficazes para dar conta dos problemas apre-
sentados pelo uso de crack ou de outras drogas consumidas 
em situação sociocultural similar. 

Os três textos seguintes são fruto de trabalho de campo 
realizado entre usuários de crack e nos dão uma visão mais 
pormenorizada do cotidiano, das personalidades e das práticas 
de usuários da substância. O primeiro, de autoria de Euge-
nia Nuñez, psicóloga e psicanalista do CETAD, nos dá uma 
perspectiva histórica ao trazer os resultados de uma pesquisa 
pioneira, realizada em Salvador em 1996, onde se traça o per-
fil de usuários de crack, a partir de entrevistas realizadas por 
ela. Ao considerar as mudanças ocorridas nos últimos quinze 
anos, constata que, apesar do uso de crack ter se popularizado 
e estendido entre diferentes grupos sociais, os grupos sociais 
mais excluídos e marginalizados, como os moradores de rua, 
continuam a ser os mais prejudicados tanto pelo uso abusivo 
de crack quanto pela miséria e pelo abandono social. Constata 
também que, enquanto atualmente esteja ocorrendo um alar-
me e uma diabolização em relação ou uso de crack, em 1996 
a maior preocupação era com a epidemia de aids, sobretudo 
entre usuários de drogas injetáveis. Esse cenário acha-se mo-
dificado nos dias de hoje, quando se encontram poucos desses 
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usuários no trabalho cotidiano do CETAD. Para ela o que muda 
é a droga que o mercado impõe, ou seja, as drogas do momento, 
como já foram ao longo da historia, a cola, a lança perfume, o 
Rivotril, entre tantas outras.

Marco Manso Cerqueira Silva, técnico e pesquisador da 
Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcante (ARD-FC) nos 
traz um relato de diferentes formas de uso de crack observados 
entre moradores de uma região de grande decadência social 
e econômica em Salvador. Sua pesquisa, fundamentada por 
uma observação participante, aponta mais uma vez para a im-
portância de se conhecer, em seu contexto sociocultural, as 
experiências de usuários e usuárias de crack e outras drogas, 
provenientes de uma comunidade carente, para apreender o 
sentido das suas ações no cotidiano. Considera que os fatores 
econômicos, sociais e estruturais contribuem fortemente para 
o agravamento da condição de dependência da droga e dos da-
nos sociais decorrentes. Chama também atenção para as es-
pecificidades das condições de vulnerabilidade das mulheres e 
termina por criticar fortemente os meios de comunicação que, 
desconsiderando a complexidade do fenômeno, têm contribu-
ído, de forma reducionista, para que o foco da questão gire 
em torno da substância, deixando de levar em consideração os 
próprios sujeitos envolvidos na problemática. Como consequ-
ência, oferecem-se respostas sociais inadequadas à situação 
que, desconsiderando os direitos constitucionais, tendem a in-
tensificar a estigmatização e exclusão dos usuários de drogas, 
entrando em confronto com as conquistas advindas da Refor-
ma Psiquiátrica. Termina por afirmar que, em contraposição às 
crenças do senso comum, os usuários de crack, são capazes 
de desenvolver um saber sobre a substância e instituir entre 
si uma série de controles sociais informais sobre o seu uso. 
Considera que o conhecimento dessa “cultura da droga”, com 
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suas estratégias protetoras próprias, deva servir de fundamen-
to para o planejamento e implantação de ações de redução de 
danos mais eficazes entre os usuários de crack.

Finalmente, o mais longo dos textos, de autoria da antro-
póloga Luana Malheiro apresenta o resultado de uma pesqui-
sa realizada quando trabalhava como redutora de danos, num 
serviço de extensão permanente da Faculdade de Medicina da 
Bahia, (FAMEB) a Aliança de Redução de Danos Fátima Caval-
canti. (ARD-FC) Junto à equipe desta instituição, seguia pelas 
ruas do Centro Histórico de Salvador, em busca das cenas de 
uso de drogas e de seus atores principais, os consumidores. 
Seu trabalho sob a perspectiva de redução de danos a levou a 
estabelecer relações de proximidade e confiança com os consu-
midores de crack daquele território, o que lhe permitiu realizar 
uma investigação de cunho etnográfico sobre aquelas pessoas 
que, mesmo enfrentando tantas dificuldades em suas já sofri-
das trajetórias de vida, conseguiam administrar o consumo da-
quela substância e refletir sobre as adversidades enfrentadas. 
Este trabalho descreve detalhadamente diferentes modalidades 
de consumo de crack e as categorias sociais, de definição de 
pessoa, usadas pelos seus interlocutores para se referir a elas. 
Traça, assim, um quadro bastante detalhado da “cultura da 
droga”, incluindo suas normas e valores, assim como os rituais 
sociais relacionados às diferentes formas de uso encontradas.

Edward MacRae
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