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CRACK: SILÊNCIO TOXICÔMANO,  
ESTALO NA ECONOMIA DO SABER

Patrícia Rachel de Aguiar Gonçalves

A prática do atendimento psicológico numa clínica para 
usuários de substâncias psicoativas suscita questões. Uma de-
las, diz respeito aos efeitos das falas diabolizadoras em rela-
ção ao crack, para uma grande parte daqueles que usam essa 
substância. Grande parte, exatamente porque, apesar de mui-
tos usuários do crack se apresentarem identificados com as 
premissas dispostas nessas falas, há aqueles que também se 
apresentam de outros modos. Fazem ver que nem todo usuário 
de crack se dirige a uma clínica de tratamento para o uso de 
drogas identificado com essas premissas.

De um modo geral, o entendimento diabolizador em re-
lação ao crack associa seu uso com a criminalidade e/ou di-
retamente com a morte. É fácil constatar em falas midiáticas 
e até em algumas clínicas a idéia de que o crack é “a droga da 
morte”, “prisão ou caixão”.1 É como se bastasse usá-la uma vez 
para não ser mais possível deixá-lo de fazer e isso levaria aque-
le que a consome fatalmente à criminalidade e/ou à morte.

Entretanto, a clínica do caso a caso, que entende o uso de 
drogas como uma dinâmica estabelecida entre indivíduo, subs-

1 Texto veiculado em peça publicitária (Outdoor) em Salvador, Bahia, no pri-
meiro semestre 2010. Fonte não divulgada.
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tância e contexto sócio-cultural, revela outras possibilidades. 
Ao olhar o indivíduo a partir de sua posição mental e examinar 
a função que a droga ocupa na economia psíquica desse usuá-
rio, várias possibilidades de uso de uma mesma substância são 
encontradas, inclusive com relação ao crack.

É certo que não se pode desprezar as substâncias psico-
ativas com suas variedades de efeitos e potências. Afinal, são 
chamadas substâncias psicoativas porque causam alterações 
do estado de consciência e isso é um elemento que está longe 
de ser desprezível. Mas, uma droga não produz efeito sozinha. 
É a sua inserção numa dinâmica complexa, que envolve os ou-
tros dois elementos já citados, que dará lugar aos chamados 
“efeitos de uma substância psicoativa”. 

Mesmo no caso da toxicomania, cujos estudos apontam 
a redução do sentido como algo que caracteriza a identificação 
do “drogado” à sua “droga” e examinam a redução da identida-
de do indivíduo à formulação “eu sou toxicômano” (MIRANDA, 
1998; SANTIAGO, 2001a; LAURENT, 2002), não se escapa des-
sa dinâmica. Ainda assim, é preciso que o efeito de um psicoa-
tivo seja entendido como uma resultante da incorporação que 
o indivíduo faz da substância de sua eleição, garantindo atra-
vés disso, sua existência no mundo. Sob nenhuma hipótese 
um objeto inanimado per si poderá ser entendido como única 
causa de efeitos tão devastadores como os preconizados pelas 
falas diabolizadoras em relação ao crack. Em outras palavras, 
um “assentimento subjetivo”. (LACAN, 1988, p. 128) parece ser 
fundamental para que se produzam as toxicomanias e a condi-
ção de toxicômano.

Neste artigo, o uso do crack será tratado a partir da in-
teração entre o que é da ordem do social, trabalhado pela so-
cioantropologia e o que é de ordem individual, tratado a partir 
da clínica do caso a caso, preconizada pela psicanálise. Será 
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realizada uma abordagem introdutória a respeito da constru-
ção da toxicomania enquanto fenômeno da contemporaneidade 
e, como propõe a psicanálise, efeito do encontro entre duas 
estruturas discursivas: o discurso capitalista e o da ciência. 
Em seguida, será traçado um percurso sobre o uso de drogas, 
de maneira mais ampla, passando pela construção do lugar 
de “drogado” no contexto sócio-cultural atual, pelo particular 
do indivíduo toxicômano, observado na clínica, e pelo lugar do 
crack e suas significações, dentro dessa dinâmica. Outros mo-
dos de consumo dessa substância também serão apontados 
nesse trabalho, no sentido de ressaltar que o determinismo fa-
talista de enunciados diabolizadores não se sustenta quando 
os usuários dessa droga assim não os acatem.

DO USO DE DROGAS À TOXICOMANIA CONTEMPORÂNEA

Ao longo da história, muitos modos de uso das substân-
cias psicoativas têm sido observados. Sempre presentes como 
hábitos ou práticas a permear a vivência humana em suas mais 
variadas funções, esses usos comportam amplas significações 
reconhecidas como recreativas e de autoconhecimento, dentre 
inúmeras outras. Em dias atuais não se faz diferente. O uso 
dessas substâncias também cumpre seu papel nas sociedades 
contemporâneas, desempenhando diversas funções, de acordo 
com leis e regras sócio-culturais vigentes.

Desde 1929, quando escreve O Mal-Estar na Civilização, 
Freud já aponta o uso de substâncias psicoativas como uma 
das saídas encontradas pelos homens para lidar com sua dor 
de existir. Dor que decorre da tentativa de “dar conta” do pa-
radoxo que lhes causa tanto incômodo: estarem inseridos na 
civilização, produto deles mesmos, buscando um estado de ple-
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na felicidade, como se isso fosse possível. Nesse escrito, Freud 
descreve minuciosamente esse processo e apresenta o uso de 
drogas como um fenômeno que se sustenta no equívoco de que 
seria possível para o homem se remontar a um sentimento oce-
ânico, de plenitude, completude com o todo, que, para ele, es-
taria perdido a priori.

Mais adiante, outros autores, que também se debruça-
ram sobre o estudo desse fenômeno, vieram acrescentar a essa 
proposição de Freud outros enunciados importantes. Um deles 
é o de Olievenstein (1988, p. 89) que profere a idéia de que o uso 
de drogas está pautado numa equação formada pelo encontro 
de três elementos: um indivíduo, uma determinada substân-
cia psicoativa e um dado momento sócio-cultural. Com essa 
equação, o autor explicita que o ato de se drogar é constituído 
pelas múltiplas possibilidades apresentadas por diferentes in-
divíduos, substâncias e contextos – nos quais esses indivíduos 
podem estar inseridos. Santiago retoma a colocação de Freud, 
explicitando o lugar que a droga ocupa nessa dinâmica. Sa-
lienta que “a droga aparece aí como uma técnica substitutiva 
que auxilia o sujeito frente aos percalços insuportáveis da vida” 
(SANTIAGO, 2001a, p. 14).

Com isso, é importante frisar que se fala aqui da droga 
como um dos objetos de satisfação ofertados no mundo e que, 
nesse sentido, essa substância se presta com êxito à função 
que cada indivíduo lhe confere – seja ela qual for – dentro da 
conjunção de fatores muito bem ressaltados por Olievenstein. 
Não obstante, fala-se aqui também das funções sociais do uso 
de substâncias psicoativas e, nesse sentido, vale ressaltar que 
leituras, como a da psicanálise e da socioantropologia, ratifi-
cam o quanto é legítimo dizer que não existe sociedade humana 
que não se acompanhe do uso de substâncias psicoativas. Não 
exatamente como algo que deva ser feito por todos, mas que 
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está posto no mundo, embora uma grande parte dos homens, 
de modos distintos, recorra a esse algo.

Entretanto, apesar de parecer clara essa idéia da legitimi-
dade dessa prática, muito se tem questionado a respeito do uso 
de drogas em dias atuais. Isso porque, apesar se ser uma prá-
tica antiga, em tempos mais recentes, ela ganhou destaque em 
discussões entre vários segmentos sociais, exatamente porque 
também é recente a sua percepção como algo problemático. É 
na passagem do século XIX para o século XX que, dentre os 
mais diversos usos de drogas, um deles ganha nome e estatuto 
peculiar: a toxicomania.

Segundo a psicanálise, a toxicomania, fenômeno eminen-
temente contemporâneo, surge a partir do encontro entre duas 
estruturas discursivas: o discurso capitalista, desde há muito 
em vigor, e o discurso da ciência, que ganha lugar a partir do 
advento da sociedade urbano-industrial. Nesse sentido, San-
tiago (2001b, p. 39) aponta que “o lugar que a droga chegou a 
ocupar na sociedade contemporânea é uma conseqüência ime-
diata da emergência de um novo utilitarismo”.

A partir de um ponto de vista socioantropológico, Trad 
(2009, p. 97) esclarece que, nesse período, a medicina científica 
moderna ganha lugar de instituição social com um poder igual 
ao do Estado para lidar com esse fenômeno. Ressalta ainda que 
essas duas instâncias passam, então, a ter papel fundamental 
no controle das drogas e dos usuários, criando o modelo proibi-
cionista. Esse paradigma, ainda em vigor, é visto por esse autor 
como uma resultante de modelos explicativos da medicina e 
farmacologia, associados à visão jurídico-legal, que se interna-
cionalizou a partir dos Estados Unidos da América (EUA), che-
gando até outros países do Ocidente e contando com o apoio 
da Organização das Nações Unidas (ONU). Fernandez (2007, 
p. 33) afirma o lugar contemporâneo da droga, salientando ser 
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ela mais um dos objetos passíveis de estar inserido na lógica de 
mercado. Ressalta que a “mercadoria-droga” é resultado da as-
sociação direta entre a emergência da indústria farmacêutica, a 
proibição da produção e comercialização de certas substâncias 
e o desenvolvimento de um controle internacional dessas ati-
vidades. Já Espinheira (2008, p. 3), ao tratar desse tema sob o 
ponto de vista do hedonismo, enfatiza:

[...] o fenômeno da alteração do estado de consciência se 
manifesta como uma economia psíquica e cultural a que-
rer preenchimentos de satisfações que cada época abre 
como possibilidades a partir das macros e micros políti-
cas a envolver a tensão e a dialética entre o individual e 
o coletivo.

Tal afirmativa serve para sublinhar o quanto é impres-
cindível analisar esse fenômeno a partir do que ele denomina 
da “dialética entre o público e o privado” (ESPINHEIRA, 2008a, 
p. 3).

TOXICOMANIA: UM EFEITO DE DISCURSO

Diante da abordagem panorâmica apresentada acima, na 
qual o fenômeno da toxicomania ganha lugar na contempora-
neidade, vale ressaltar que estudos com referencial psicanalíti-
co salientam sua existência enquanto efeito de discurso. Sobre 
isso, Miranda escreve:

Discurso é falar sobre as coisas segundo determinadas 
regras. É o que se produz para o homem, para o falante, 
pela existência da linguagem. O discurso permite tratar 
dos diversos tipos de estruturas onde o sujeito se encon-
tra preso e que precedem o seu nascimento, ultrapassan-
do as histórias individuais e até mesmo a palavra. Cada 
um recebe as prescrições do discurso por vias particula-
res, passando pela família, pelo pai, pela mãe, pela escola. 
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Finalmente, pelas grandes vozes do mercado, que ditam 
modas e valores aos quais se tem que seguir e construir. 
O discurso faz função de laço social, destacando-se em 
duas faces: a face do sentido e da comunicação do sen-
tido, ou seja, falando ou gesticulando alguma coisa se 
comunica com o outro. A outra face, mais articulada ao 
discurso sem palavra, aponta que o discurso também é 
gozo, gozo como aquilo que, falando, não se comunica ao 
nível do sentido, é um gozo silencioso (MIRANDA, 2009, 
p. 23).

Chemama (1997, p. 24) por seu lado, salienta que um 
discurso é capaz de produzir efeitos, afirmando que “há aquilo 
de onde um discurso procede, pelo menos aparentemente, o 
agente ou o semblante; mas há também aquilo que um discur-
so faz trabalhar, o outro do discurso e o que o discurso pro-
duz”. Nesse sentido, tem-se o discurso do capitalista, com sua 
promessa de obtenção do gozo irrestrito através do consumo 
de objetos, que devem estar a todo o tempo disponíveis, aces-
síveis. Isso leva a pensar sobre a relação direta entre sujeito e 
objeto de consumo, a respeito da qual o autor salienta: “não há 
disjunção entre sujeito e objeto [...] há como que um aspecto 
pelo qual toda separação entre o sujeito e o objeto é evitada” 
(CHEMAMA, 1997, p. 33) e esclarece o lugar da toxicomania na 
contemporaneidade:

Na esfera das relações interpessoais, como na troca eco-
nômica, o ideal consumista se prevalece da crença num 
objeto de direito sempre disponível, com a condição de 
poder comprá-lo, num gozo sem interdito. Se observará 
simplesmente o que no horizonte poderia figurar melhor 
esse objeto sempre acessível, esse gozo garantido por fa-
tura; é o objeto do toxicômano, as drogas de todas as 
espécies que nossa época multiplica e diversifica (CHE-
MAMA, 1997, p. 36).

Conforme aponta Santiago (2001a, p. 10), o discurso da 
ciência, propõe-se a fazer diagnósticos, excluindo de seus prin-
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cípios questões da ordem da subjetividade. Mais uma vez, a 
distância necessária entre sujeito e objeto, obtida através da 
inscrição na linguagem, fica longe de ser garantida. Além dis-
so, a ciência moderna preconiza a oferta de objetos capazes de 
equivaler ao ideal de felicidade que o ser humano tanto procura 
através da produção capitalista de medicações.

Estamos na época das substâncias que seriam capazes 
de trazer soluções a sofrimentos e dores de existir dos huma-
nos, seguindo prescrições médicas. Nesse sentido, está posto 
o paradoxo da sociedade contemporânea, porque, mesmo que 
a busca por essa satisfação exista, ela não pode ser alcança-
da por completo, muito menos sem conseqüências. Miranda 
(2009, p. 9), ao citar outros autores ressalta que “atender às 
exigências da cultura não é sem problemas, a neurose e o uso 
de drogas são um testemunho disso”.

Chemama (1997, p. 37) retoma uma colocação de Marx, 
que ilustra bem o lugar social construído a partir do discurso 
capitalista: “a produção não cria somente objeto para o sujeito, 
mas um sujeito para o objeto”. Vemos aí a oferta de um pro-
duto, sustentada nos discursos dominantes, gerando demanda 
no indivíduo e um lugar no social, no caso em questão: o lugar 
de toxicômano, o lugar de “drogado”.

Além disso, pode-se falar também do efeito pharmakon,2 
pelo qual uma substância indicada para ocupar o lugar de “re-
médio”, para remediar algo ou alguma situação, quando utili-
zada para mais além desse objetivo, é conduzida ao seu efeito 
de “veneno”.

Assim, o fenômeno da toxicomania está posto no encon-
tro entre indivíduos e substâncias que lhes proporcionam uma 
alteração de seus estados de consciência e cujo consumo irres-

2 Terminologia grega utilizada para significar ao mesmo tempo “remédio” e 
“veneno”.
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trito parece capaz de satisfazê-los. Isto, sob a égide de um tem-
po em que esse engodo é preconizado pelo discurso da ciência. 

SOBRE UM LUGAR NO SOCIAL: UM LUGAR FALADO  
E PROFETIZADO, UM LUGAR DE “DROGADO”

Como se pretende destacar neste capítulo, os estudos so-
cioantropológicos muito contribuem para essa discussão quan-
do elucidam o peso das representações sociais sobre o con-
sumo de substâncias psicoativas para a sociedade em geral, 
principalmente para seus usuários. 

É inegável o importante lugar que certos ditos sociais 
têm nos dias de hoje. Vive-se numa sociedade onde aqueles 
discursos anteriormente explicitados produzem um efeito de 
verdade, de certeza, chegando até a exercer não só certo fas-
cínio, mas, também, persuasão (ESPINHEIRA, 2008 apud MI-
RANDA, 2008, p. 3), principalmente quando tratam de subs-
tâncias psicoativas e seus usuários. A esse respeito, há um 
endereçamento, para todos, de enunciados, numa incessante 
tentativa de categorizar, de modo reducionista e enviesado, um 
fenômeno que surge na interação entre indivíduo e sociedade, 
não só porque há campo pra isso no social, mas também por-
que há indivíduos que assentem a isso. A generalização mais 
comum e representativa, inclusive porque surte efeito impor-
tante, é a seguinte: “se você usa drogas, você é drogado!”. Tal 
generalização é conseqüência das já discutidas características 
do discurso capitalista, a saber: a sugestão de empoderamento 
de um objeto em detrimento do sujeito.

Fernandez (2007, p. 52) ao discutir o “paradigma biomé-
dico da toxicomania”, salienta que há diversos condicionamen-
tos políticos, ideológicos, assim como discursos disciplinares, 
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que influenciam nas formas de apreensão desse fenômeno e 
que estão presentes em teorias, conceitos, termos e hipóteses, 
formuladas no campo da ciência. Segundo esse autor, o termo 
“droga”, por exemplo, passou a ter uma conceituação estigma-
tizada, representando de modo pejorativo substâncias capazes 
de alterar os estados de consciência, entre a virada do século 
XX e a I Guerra Mundial e, desde então, tais produtos passaram 
a ser popularmente consideradas como maus, ruins e danosos. 
Aqui, o efeito de produção de sentido decorrente da proibição 
de certos psicoativos, pode ser observado, já que acarretam 
em uma série de desdobramentos sociais, também salientados 
por Fernandez, quando discute a relação entre “capitalismo, 
modernização e proibição das drogas”: “A questão das drogas 
supera o mérito simplesmente médico, pois o proibicionismo 
criou novos problemas correlatos tais como: o crime organi-
zado, violência, corrupção, instabilidade política, lavagem de 
dinheiro, AIDS, terrorismo, etc.” (FERNANDEZ, 2007, p. 36).

Nesse sentido, ao tomarmos a perspectiva tratada ante-
riormente de que discursos dominantes são capazes de produ-
zir efeitos de representação social e respostas dos indivíduos 
inseridos nesse discurso, os problemas citados por Fernandez 
(2007) elencam uma série de conjuntos representativos de pro-
blemas derivados das políticas proibicionistas em relação às 
drogas. Além disso, ao tratar do estigma relacionado ao concei-
to “droga”, esse autor também salienta o lugar social que o in-
divíduo, usuário de “drogas”, pode vir a ocupar em decorrência 
de fatores como a sua proibição: “o lugar de bode expiatório de 
vários conflitos sociais” (FERNANDEZ, 2007, p. 52).

Para Becker (2008a, p. 30) parte do processo político da 
sociedade se faz através de conflitos e divergências por con-
ta de regras, criadas e mantidas, mas jamais universalmente 
aceitas, como, por exemplo, as rotulações de certos compor-
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tamentos considerados como “desviantes”. Esse autor pensa 
a questão do desvio como aquilo que, já de inicio, revela um 
paradoxo. É um fenômeno produzido pela própria sociedade, 
mas que está, a todo tempo, sendo tratado como alheio a ela, 
carregando uma marca de exclusão. O autor sustenta a seguin-
te proposição quanto ao desvio:

O desvio não é uma qualidade simples presente em al-
guns tipos de comportamentos e ausentes em outros. É 
antes o produto de um processo que envolve reações de 
outras pessoas ao comportamento. O mesmo comporta-
mento pode ser uma infração das regras num momento 
e não em outro; pode ser uma infração quando cometido 
por uma pessoa, mas não quando cometido por outra; 
algumas regras são infringidas com impunidade, outras 
não. Em suma, se um dado ato é desviante ou não, de-
pende em parte da natureza do ato (isto é, se ele viola 
ou não alguma regra) e em parte do que outras pessoas 
fazem acerca dele (BECKER, 2008a, p. 26).

Becker também salienta algo que comumente pode acon-
tecer quando um indivíduo considera um ato seu como des-
viante. O sujeito pode marcar a si mesmo com esse significante 
(desviante) e punir a si mesmo pelo seu comportamento. Além 
disso, pode se fazer ser apanhado e tornar-se alvo de uma pu-
nição3 vinda de outrem. O autor ressalta que, qualquer que 
seja o caso, o fato de ser marcado como desviante acarreta con-
sequências para a autoimagem do indivíduo, o que pode lhe 
conferir “um novo status” (BECKER, 2008b, p. 42). Esse status 
pode tornar-se o “status principal” e, assim, o indivíduo que 
comete o ato desviante poderá passar a ser visto pelo outro, 
predominantemente através dessa imagem e não de outras. Be-
cker salienta também: 

3 Nessa passagem de Outsiders, Becker introduz uma hipótese psicanalítica 
para exemplificar um tipo de comportamento comum ao desviante.
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Uma pessoa recebe o status como resultado da violação 
de uma regra, e a identificação prova-se mais importan-
te que a maior parte das outras. Ela será identificada 
primeiro como desviante, antes que outras identifica-
ções sejam feitas. [...] a identificação desviante torna-
-se a dominante. Tratar uma pessoa como se ela fosse 
em geral, e não em particular, desviante, produz uma 
profecia auto realizadora. Ela põe em movimento vá-
rios mecanismos que conspiram para moldar a pessoa 
segundo a imagem que os outros têm dela (BECKER, 
2008b, p. 44).

É esse o peso que os enunciados sociais negativos podem 
ter para um toxicômano. Peso de profecia que se cumpre, já 
que o toxicômano é aquele que vai se apropriar dessa profecia 
para assim ter a marca de sua existência, numa contempora-
neidade onde a promessa de felicidade impera.

PSICOATIVOS E A PROMESSA DE FELICIDADE

Muitas substâncias psicoativas têm ocupado o lugar de 
objeto capaz de cumprir a promessa contemporânea da felici-
dade imediata, sejam elas legais ou ilegais. As diferenças entre 
o que substâncias lícitas e ilícitas vêm cumprir são relaciona-
das aos contextos em que estão inseridas e as consequências 
disto. Se o psicoativo é lícito, poderá ter sua propaganda de 
felicidade veiculada de modo explícito, legal. Um exemplo disso 
é que, na década de 1980, o cloridrato de fluoxetina, indicado 
para o tratamento do dito “mal do século”, a depressão, veio a 
ser lançado no mercado sob o slogan de “pílula da felicidade”, 
ocupando muito bem esse lugar. Outro exemplo de substância 
capaz de cumprir essa função é a bebida alcoólica, que muito 
bem divulgada, está constantemente associada a valores como 
os da masculinidade, poder, etc., além de ser a substância que 
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figura no contexto do tão conhecido happy hour, instituído 
como momento de lazer, oposto ao de trabalho. Para Espinhei-
ra (2008, p. 4) há um cálculo de consumo a ser feito aí, no qual 
o álcool é colocado como um elemento bastante representativo 
entre o prazer e a obrigação do trabalho:

A não ser que sejamos atingidos por um surto mora-
lista como aquele que exterminou Sodoma e Gomorra, 
vamos continuar nossa jornada no consumo de subs-
tâncias que nos proporcionem a conexão adequada de 
nossa economia do lúdico com o tipo de momento lúdico 
que nos é ofertado pela sociedade da superabundância. 
As pessoas compreendem muito bem que precisam ade-
quar a economia financeira que dispõe à economia do 
lúdico que as convoca a praticar de modo que os produ-
tos, as quantidades e as qualidades sejam balizadas por 
esses parâmetros do cálculo do consumo (ESPINHEIRA, 
2008, p. 4).

Substâncias ilícitas parecem não cumprir essa promessa 
de felicidade, mas só aparentemente. Inseridas no registro da 
ilegalidade são vistas pelo olhar social dominante como “dro-
gas” que só vão causar problemas; sofrimento. Cabe perguntar 
a quem: sofrimento para quem usa? Para quem está perto de 
quem usa? 

Substâncias psicoativas cabem no lugar que um indiví-
duo e/ou sociedade lhe conferem, numa relação humanizada. 
Trata-se da relação entre um humano e um objeto. Isso impli-
ca várias significações e o prazer resultante do seu uso, por 
exemplo, pode estar até mesmo associado ao prazer de uma 
transgressão à norma. E, se a definição de felicidade pode 
ser entendida como “contentamento, grande satisfação, bom 
êxito, sucesso” (FERREIRA, 2010), o uso de uma droga ilícita 
poderá promover esse ideal, assim como qualquer outro psi-
coativo.
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CRACK: A BOLA DA VEZ

Nos últimos tempos, o crack vem ganhando destaque no 
contexto sócio-cultural. Substância derivada do cloridrato de 
cocaína e também classificada como psicoestimulante, ganhou 
lugar no mercado de consumo das drogas a partir da década 
de 1980. Desde então, vem sendo produzida e consumida em 
larga escala, apesar de ser preconizada como “grande mal” ca-
paz de causar os piores efeitos para quem a consome e para 
quem está no entorno do usuário. Sua diferença em relação à 
cocaína está na via de administração, o que a caracteriza como 
uma droga antiga, porém usada de um novo modo. Por ser fu-
mada, alcança o sistema nervoso central e provoca a alteração 
do estado de consciência com maior rapidez do que a cocaína 
em pó inalada.

A cocaína, apesar de também ser ilícita, de certo modo 
está inserida em uma rede de significações positivas e social-
mente aceitas. Abrange no entorno de seu consumo, represen-
tações como “trabalhar”, “produzir mais” e “interagir com os 
pares”, a partir da referencia de uma maior estimulação para 
alcançar tais objetivos. Já o crack, consolida-se no imaginário 
social como a substância que produz o alcance de um prazer 
imediato de modo mais rápido e mais instantâneo, que a co-
caína inalada. No entanto, a seu uso são atribuídas algumas 
significações, muito próprias e negativas, como por exemplo, 
as que representam o “craqueiro” ou o “sacizeiro”, como es-
tando na condição última a que um indivíduo pode chegar. Ao 
mesmo tempo, o uso do crack vem a ser um fim em si mesmo 
muito mais rapidamente do que ocorre com outras substân-
cias. Sua significação reduz-se a um uso somente para o uso, 
exibindo mais rapidamente essa redução de sentido no seu 
entorno.
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Diferentemente de outras substâncias psicoativas que, 
no século passado, tiveram sua proibição declarada após a ex-
pansão de seu uso, o crack é uma substância que surge já 
inserida no registro da ilegalidade. Portanto, a construção de 
sua representação social está marcada, desde sempre, por esse 
registro e, de certo modo, isso vai determinar o contexto em 
que seu uso poderá ser realizado, assim como as possíveis sig-
nificações atribuídas a esse uso. Nesse sentido, Becker (1977, 
p. 182), ao tratar da importância do conhecimento sobre uma 
droga para o usuário, defende:

Quando uma pessoa ingere uma droga, sua experiência 
subseqüente é influenciada por suas idéias e crenças so-
bre aquela droga. O que ela sabe sobre a droga influencia 
a maneira como ela a usa, a maneira como ele interpre-
ta seus efeitos múltiplos e responde a eles, e a maneira 
como ele lida com as conseqüências da experiência. In-
versamente, o que ela não sabe também afeta sua ex-
periência, tornando impossíveis certas interpretações, 
assim como ações baseadas naquele conhecimento que 
não existe.

Apesar de atualmente ter se tornado a “estrela” das mais 
diversas campanhas contra o uso de drogas ilícitas, o crack 
não deixa de ser consumido. Tem sido amplamente divulgada 
como a “droga da morte”: aquela que detém o poder de levar 
seu usuário às mais diversas proezas para alcançar seu fim 
e, se não a isso, pelo menos a outros tantos comportamentos 
inseridos na ordem da transgressão e criminalidade. 

Recentemente figurou em duas peças publicitárias, mui-
to divulgadas em Salvador, com os textos: “Crack, 80% dos 
homicídios, principal causa de violência na Bahia”4 e “Crack é 
cadeia ou caixão”. Esses são exemplos claros da representação 

4 Texto veiculado em peça publicitária (Outdoor) em Salvador, Bahia, no pri-
meiro semestre de 2010. Fonte não divulgada.
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social criada em torno dessa substância e utilizada para for-
matar a opinião pública, dentro de um reducionismo simplista 
e enganoso.

Sob a égide de enunciados diabolizadores como esses, o 
crack ocupa lugar de causa e não de mais um elemento inseri-
do na dinâmica própria da complexidade do fenômeno. Dessa 
forma, presta-se perfeitamente à finalidade de sustentar o mo-
delo proibicionista das drogas e, principalmente, enunciados 
diabolizadores de combate ao uso de psicoativos. Espinheira 
(2008, p. 13) enfatiza os efeitos do proibicionismo e seus ditos 
diabolizadores em relação às drogas:

O discurso da criminalização é simplesmente hipócrita e 
disfuncional, opera como incentivo à transgressão e ao 
crime, ampliando o circuito de corrupção para as esfe-
ras institucionais e institucionalizando-as. O Estado, que 
se quer supra indivíduos de forma absoluta e soberana, 
está condenando a sociedade à perda de sua coesão, da 
solidariedade de convivência, substituindo-a por uma so-
ciedade de efeitos efêmeros e por uma imersão do social 
na vida privada de grupos fragmentados de status. De 
um lado a periferia, de outro os condomínios fechados e 
segregados. Aos pobres a pobreza, aos ricos a segurança 
que o capital privado faculta o conforto e a generosidade 
da sociedade do dístico: compro, logo existo. 

De certo modo, é possível articular essa proposição de Es-
pinheira à idéia de que o proibicionismo se coloca como um in-
terditor de sentidos socialmente aceitos em relação ao uso de 
drogas ilegais. Ocupa-se de ditar a lei, tentando interditar o gozo 
obtido pelo uso desses objetos de satisfação, através do enalteci-
mento apenas de conseqüências da ordem do terror e da priva-
ção. Mostra-se capaz de fortalecer o lugar de exclusão, para os 
que não interditam seu gozo com a droga, através da lei.

Vale ressaltar, no entanto, que os enunciados proibicio-
nistas e diabolizadores não são tomados por todos como valor 
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de persuasão. Há os que disso escapam, mas também há os que 
adotam o enunciado para si. Os que disso escapam são aqueles 
que podem inserir significações num “espaço entre o pensar e 
o agir” (REGO, 2009, p. 29), participando de um processo já 
apontado por Becker: “o indivíduo aprende, em suma, a par-
ticipar de uma subcultura organizada em torno da atividade 
desviante particular” (BECKER, 2008b, p. 41). Já os usuários 
que elegem o crack e apropriam-se de ditos diabolizadores, en-
quanto significantes-mestres, como é o caso dos toxicômanos, 
assim o fazem associando sua falta de elementos de mediação 
para igualdade com o objeto crack com as idéias diabolizadoras 
que lhes são impingidas.

DA CLÍNICA: QUEM RESPONDE A PROFECIA?

A experiência clínica mostra indivíduos que fazem os 
mais diversos usos de psicoativos. No entanto, vale destacar 
aqueles que se apresentam na posição de toxicômanos, para 
compreender o efeito de profecia que se cumpre e de devasta-
ção produzidos pelas diabolizações construídas no âmbito do 
social. Portanto, cabe trabalhar o tema, introduzindo a particu-
laridade desses indivíduos na sua relação com as drogas e suas 
representações sociais.

Os toxicômanos chegam à clínica com seus sofrimentos 
derivados dessa posição subjetiva, na qual estão submetidos 
ao absoluto da “droga”. Comparecem com suas falas rechea-
das das representações sociais diabolizadas sobre os psicoati-
vos, atribuindo-lhes o lugar de causa para todo seu sofrimento, 
num reducionismo ilusório, equivalente aos encontrados nos 
ditos sociais e com valor de existência, de identidade.
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A posição toxicômana revela o empobrecimento de sen-
tido, a impossibilidade de fazer laço social a partir de outros 
efeitos de significação, além dos pejorativos que derivam do sig-
nificante5 “drogado”. O toxicômano está colado a esse nome e, 
portanto, se pensa assim. Acredita que é aquilo com o que está 
identificado: com a droga. Então, ele é drogado; sua vida esta 
resumida ao uso da droga.

No entanto, é importante compreender a construção in-
dividual dessa posição a partir daquilo que é do lado do indiví-
duo, além do que é do lado do social. O assentimento subjetivo, 
trabalhado por Lacan (1988, p. 128) em “Introdução teórica 
às funções da psicanálise em criminologia”, parece ser uma 
hipótese fundamental ao exame aqui proposto. Ele defende a 
seguinte idéia: 

Toda sociedade, por fim, manifesta a relação do crime 
com a lei através de castigos cuja realização, sejam quais 
forem suas modalidades, exige um assentimento subjeti-
vo. Quer o criminoso, com efeito, se constitua ele mesmo 
no executor da punição que a lei dispõe como preço do 
crime [...], quer a sanção prevista por um código penal 
comporte um processo que exija aparelhos sociais muito 
diferenciados, esse assentimento subjetivo é necessário à 
própria significação da punição.

Nesse sentido, qualquer que seja a imposição ao indiví-
duo, ela só é assim significada, quando o mesmo se apropria 
dela e se apropria desse modo. 

5 Termo introduzido por Ferdinand de Saussure (1857-1913), no quadro de 
sua teoria estrutural da língua, para designar a parte do signo linguístico 
que remete à representação psíquica do som (ou imagem acústica), em opo-
sição à outra parte, ou significado, que remete ao conceito. Retoma do por 
Jacques Lacan como um conceito central em seu sistema de pensamento, 
o significante transformou-se, em psicanálise, no elemento significativo do 
discurso (consciente ou inconsciente) que determina os atos, as palavras e 
o destino do sujeito, à sua revelia e à maneira de uma nomeação simbólica 
(ROUDINESCO, 1998, p. 708).
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Mas, por que uns indivíduos assentem a essa imposição 
de “drogado” e outros não? Essa parece ser uma questão cru-
cial dentro do tema e por isso pode-se elucubrar sobre o que 
caracteriza o “drogado”. Segundo Miranda (1998, p. 144) “o 
toxicômano está no princípio de identidade”, num modo par-
ticular com o qual se apropria da nomeação que lhe dá existên-
cia. Passou pela constituição subjetiva, própria do humano, de 
maneira particular e encontra-se situado numa identificação 
primária, que Lacan vai designar como campo da mais anti-
ga demanda. Nesse campo, onde opera o poder absoluto do 
Outro,6 há uma demanda dirigida ao indivíduo, para que daí 
ocorra sua inserção no campo da linguagem.

Nesse tempo de constituição, o da alienação primordial, 
o Outro se fixa. E quando a interdição necessária para retira-
da desse Outro do lugar de poder absoluto acontece de modo 
precário, o indivíduo percebe essas demandas de modo tão exi-
gente, que terão valor de imperativos categóricos. Assim, res-
pondem a esses imperativos na ordem do rompimento e não 
da separação (segundo tempo de constituição do sujeito). Ten-
tam se liberar da angústia gerada por esse mecanismo, tentam 
se haver com uma “demanda que não pode falhar.” (LACAN, 
2005, p. 64) e ao invés de desenvolver a operação de separação 
do Outro, criando seus próprios mecanismos de lidar com o 
mundo, fixam-se no ato de drogar-se sem mediação simbólica. 
Acabam por se colocar fora do campo da fala, o que mantém 
o privilégio do ato, e atuar, nesse sentido, é aquilo que se faz 
quando não se pode simbolizar via linguagem, diante do impe-
rativo do Outro, a quem se emprestou todo o poder. Romper, 

6 Termo utilizado por Jacques Lacan para designar um lugar simbólico – o 
significante, a lei, a linguagem, o inconsciente, ou ainda, Deus – que deter-
mina o sujeito, ora de maneira externa a ele, ora de maneira intra-subjetiva 
em sua relação com o desejo”. Pode ser simplesmente escrito com maiúscu-
la, opondo-se então a um outro com letra minúscula, definido como outro 
imaginário ou lugar da alteridade especular (ROUDINESCO, 1998, p. 558).
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então, é atuar a partir do engano de que há separação entre o 
sujeito e a demanda imperativa do Outro. O toxicômano aí fixa-
do repete esse ato incessantemente, empregando a si mesmo a 
exigência de responder a um imperativo, que dessa vez será o 
do consumo devastador da droga.

Conforme Laurent (2002, p. 31) a droga, enquanto objeto 
que representa o significante “drogado”, “se aloja no imaginário 
por seus ‘efeitos de significação’”, já que o toxicômano carece 
de outros efeitos possíveis. Desse modo, “drogado” ganha lugar 
de primazia na economia psíquica desses indivíduos. 

O toxicômano silencia-se enquanto sujeito, com seu ato 
sem “interdito”, ato que revela um “curto-circuito entre o pen-
sar e o agir” (RÊGO, 2009). Dá-se a ver pelo outro, através 
desse modo de agir, deixando que falem dele e por ele, a partir 
da afirmação persuasiva: “você é drogado!”. Por isso, enquan-
to o indivíduo se mantém colado à identidade de toxicômano, 
está autorizado a assim se mostrar, exibindo o produto de uma 
igualdade entre objeto e indivíduo: a imagem de toxicômano. 
Justifica com seu ato de drogar-se, a sua existência. 

Supõe-se, com isso, que, na toxicomania, ocorre uma 
igualdade sem mediação. O toxicômano só se sabe assim. Sabe 
de seu gozo no corpo com a substância e nisso sustenta sua 
existência: num engano, que determina a igualdade única e 
que se sustenta no saber do gozo do corpo. Miranda (1998, p. 
145) esclarece:

Há aqui um engano, pois esse enganche, esse acopla-
mento entre forma e tóxico, entre frase e substância, 
confere ao toxicômano a ilusão de deter um saber sobre 
a causa de seu gozo, já que encontra o gozo na droga e 
conclui que é isso que o causa.

Através da incorporação de um psicoativo, o indivíduo 
passa a ter um tipo de saber sobre si mesmo que se dá especi-
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ficamente pelo gozo no corpo. Segundo Laurent (2002, p. 32), 
aprende-se a gozar de zonas do corpo que antes eram desco-
nhecidas e que só são acessíveis através do uso desse artefato.

Portanto, a formulação “eu sou toxicômano”, encontrada 
na clínica, pode ser entendida como “uma apresentação, uma 
frase que aparentemente substitui o Nome Próprio” (MIRANDA, 
1998, p. 142), e que é construída na igualdade do Eu com a 
imagem de toxicômano, de “drogado”. Da ordem do imaginário, 
essa matriz identitária também inclui a identificação com um 
grupo. Este, segundo Freud (1969, p. 136), já tem sua qualida-
de comum pré-estabelecida com êxito no social e nesse caso, 
é o lugar de “drogado”, socialmente construído e reconhecido.

CRACK: FEZ–SE UM ESTALO NO MERCADO DO SABER

O uso do crack, apesar de ser profetizado como grande 
mal, não está reduzido somente a essa significação. A clínica 
do caso a caso nos revela também outras possibilidades. Ape-
sar de nela se apresentarem os toxicômanos que, ao elegerem 
o crack como objeto de identificação, o fazem sem mediação 
simbólica para essa relação, há os que se mostram revelando 
outros modos de uso dessa mesma substância. É a clínica que, 
revela a existência de outras significações para o crack. 

Há um “crack”, uma “fresta” no generalismo fatalista, 
que tenta universalizar os usos e usuários dessa substância 
como criminosos e fadados à morte. Seu caráter profético não 
se cumpre e aquilo que é preconizado como “verdade” perde a 
suposta validade. O saber absoluto sobre o gozo toxicômano, 
que tem alto valor no social, mostra também essa “fresta”. Isso 
o coloca longe de ser completo e absoluto, como quer se impor 
a todo custo.
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Os usuários, que em seus contextos de uso e experiên-
cia constroem múltiplas significações para o uso do crack, 
além daquelas conformadas à existência do toxicômano, criam 
suas culturas de consumo recheados de técnicas e saberes 
sobre a substância, seus usos e usuários. Rituais de consumo 
ganham lugar, passando a ser legitimados pelos grupos que 
os praticam, e isso pode ser entendido num contexto onde os 
usuários se retiram do imperativo de consumo destinado às 
fatalidades tão preconizadas nas falas diabolizadoras sobre 
essa droga.

Constata-se que nem todo experimentador de crack leva 
seu uso adiante, ou ainda, leva-o a ponto de cumprir sua pro-
fecia de morte ou criminalidade. Essa variação é o que valida 
o lugar do indivíduo, com sua singularidade diante de um ob-
jeto. O modo de relação com o psicoativo não ocorre em fun-
ção do crack, mas sim do indivíduo que o consome. Trata-se 
da maneira como cada indivíduo se apropria do objeto eleito, 
com suas satisfações, sentidos e representações, inseridos no 
entorno dele.

Segundo Malheiro (2010, p. 52), usuários de crack, en-
trevistados em sua pesquisa etnográfica, relatam diferentes 
formas de uso, aprendidos ao longo de uma trajetória de con-
sumo, e, nesse sentido, exemplificam a possível construção 
de alternativas, também vistas na clínica do caso a caso. Os 
chamados “usuários” são identificados pela autora, a partir da 
nomeação que eles mesmos se dão, como uma das categorias 
de indivíduos que utilizam essa substância de modo funcional, 
mantendo a organização própria de suas vidas, incluindo o uso 
do crack. Aqui, a droga ocupa lugar de objeto de satisfação, 
mas não como o único destinado a isso. A rotina de vida desses 
usuários é mantida e um ritual para o uso é construído. Essa 
autora ressalta:
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O usuário desenvolve uma série de estratégias para regu-
lar o uso da substância na sua vida, sempre corrida. Para 
evitar que o consumo da substância interfira nas suas 
atividades de trabalho, desenvolve um tempo e lugar re-
servado para o consumo. Dificilmente observa-se o usu-
ário [...], fazendo uso de crack sem maiores discrições, 
pois este seleciona o espaço físico, de modo a restrin-
gir a inserção de pessoas estranhas em sua rede social. 
[...] seus componentes realizam uma série de estratégias 
para manter estável o seu uso de crack e possuem um 
código de condutas para a manutenção da sua rede de 
sociabilidade (MALHEIRO, 2010, p. 52).

Nesses casos, pode-se pensar mais uma vez no efeito 
pharmakón, só que, dessa vez, atentando ao que dele menos 
se discute: a passagem da significação de “veneno” para “re-
médio”. Ou seja, mesmo quando eleito por alguém que do seu 
uso não prescinde, mas que inclui outras significações em sua 
relação com o produto, o crack – produzido no registro da ile-
galidade e revestido de significações de “veneno” – é levado ao 
lugar de “remédio”. Aquele que “serve para aplacar os sofrimen-
tos morais, para atenuar os males da vida; [...] que elimina uma 
inconveniência, um mal” (FERREIRA, 2010); que se presta a 
remediar o mal-estar humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interlocução entre psicanálise e socioantropologia 
aponta contribuições importantes para o entendimento do con-
sumo de drogas e do fenômeno da toxicomania, principalmente 
no que se refere ao uso do crack, droga que figura atualmente 
como destaque nas discussões de diversos segmentos da socie-
dade e também na clínica. A toxicomania, enquanto fenômeno 
contemporâneo, atualmente revela-se com “a cara” dessa subs-

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   81 12/07/2013   10:53:50



82
Crack – contextos, padrões e propósitos de uso

tância, que aí está colocada, respondendo bem aos engodos do 
imaginário, tanto no âmbito do social, quanto do individual.

No entanto, apesar de enunciados, inseridos no contexto 
sócio-cultural atual, afirmarem o lugar da droga como causa, é 
a participação do indivíduo, com seu ato de incorporá-la dentro 
de uma dinâmica complexa, de um modo que lhe é próprio, seja 
ele toxicômano ou não, que determinará o lugar do psicoativo 
na economia psíquica de cada um.

Nesse sentido, tratou-se de compreender neste artigo, 
modos distintos de consumo do crack, a saber, o uso toxicô-
mano e o uso não toxicômano, por assim dizer, enquanto fe-
nômenos resultantes da complexidade própria encontrada na 
dinâmica que envolve o contexto, o indivíduo e a droga. Com 
isso, marca-se nesse trabalho um contraponto em relação ao 
reducionismo ilusório que impera na atualidade através dos 
ditos diabolizadores em relação ao consumo dessa substân-
cia. 

Contudo, é importante frisar que uma montagem como 
a da toxicomania não é sem razão, nem no campo do social e 
nem do individual. Por isso, deve ser compreendida e explorada 
em suas mais variadas vertentes, além das que atualmente são 
predominantemente discutidas. Por isso, este artigo procurou 
tratar dessa temática, indo além dos imperativos paralisantes 
sobre o tema. Faz-se necessário, portanto, dar continuidade a 
essas reflexões e discussões, que são indispensáveis à constru-
ção de saberes que interrogam e se interrogam, Vale apostar na 
construção e sustentação de ideias, conceitos e entendimentos 
que possam ir além das estagnações ideológicas, decorrentes 
de um saber absoluto sobre os homens e seus consumos de 
psicoativos.
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