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PADRÕES DE CONSUMO DE CRACK:  
COMENTÁRIOS SOBRE SEUS MITOS E VERDADES

Esdras Cabus Moreira 

Quase diariamente, os meios de comunicação veiculam 
notícias sobre a apreensão, o uso, o tráfico e a violência relacio-
nados à base livre da cocaína, comumente chamada de “crack”; 
uma alusão ao som que faz, quando essa substância, em for-
mato de pedra é queimada para ser fumada. As imagens de al-
guns dos seus usuários, em situações de mendicância em ruas 
decadentes dos grandes centros urbanos do país, favorecem 
inferências apressadas sobre a relação entre a droga e o seu hi-
potético poder de corrupção da ordem social, intermediada por 
um efeito neuroquímico supostamente quase onipotente. Uma 
vez em contato com ela, numa virulência sem precedentes, ao 
homem só restaria o padecimento imediato e mortal. Entre-
tanto, a realidade tem mostrado um usuário de crack com ca-
racterísticas de dependência química próximas às encontradas 
entre usuários de outras substâncias de abuso, onde padrões 
heterogêneos de consumo são a regra, apontando para uma 
complexa relação entre a droga, o sujeito e o ambiente (físico e 
sociocultural). Neste trabalho, após um breve apanhado sobre 
a epidemiologia do consumo do crack, tais padrões serão exem-
plificados através do discurso de usuários atendidos no Centro 
de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD), programa 
de extensão da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
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O crack é uma droga psicoativa. Enquanto o sal de cocaí-
na (hidrocloreto de cocaína) é inalado, a sua base (o crack) tem a 
forma de cristais duros (pedras) que são aquecidos para produ-
zir vapor e ser fumado (NIDA, 2009). Ao adicionarmos bicarbo-
nato de sódio ou amônia ao hidrocloreto de cocaína, extraímos 
o crack pelo aquecimento dessa mistura. Ou seja, o crack não é 
uma nova droga, mas um novo sistema de liberação da cocaína, 
já que essa base pode ser fumada, o que não ocorre com o seu 
sal (STRANG, 1989). Sua absorção pelos pulmões é extrema-
mente rápida, garantindo um efeito imediato no cérebro (10 a 15 
segundos), semelhante ao da administração endovenosa da co-
caína. A rapidez da percepção subjetiva de seus efeitos (aumento 
da energia, redução da fadiga e alerta mental) parece aumentar 
o prazer gerado, embora signifique que também seja mais fugaz. 
Se o efeito da cocaína inalada dura de 15 a 30 minutos, quando 
a mesma é fumada, na forma de crack, dura de 5 a 10 minutos. 
O intenso prazer, associado ao encurtamento do seu efeito, fa-
zem o usuário do crack tender a uma repetição frenética do seu 
consumo. Muitos usuários fazem uso diário e contínuo da dro-
ga por períodos longos; dias de consumo que são interrompidos 
pela exaustão psíquica, física ou financeira.

Por tratarem de atividades ilícitas, os dados existentes 
sobre a extensão do uso do crack e a respeito da lucrativida-
de de seu comércio são imprecisos. Estudos mostram que o 
uso do crack tem aumentado nos últimos 20 anos, após o seu 
surgimento nos Estados Unidos na década de 80 (VIVANCOS, 
2006; FISCHER, 2006; FALCK, 2007; DUAILIBI, 2008; OLIVEI-
RA, 2008). No Brasil, o primeiro relato de uso do crack veio 
da cidade de São Paulo em 1989 e em 1991, onde ocorreu a 
primeira apreensão policial da droga. Nos dois anos seguintes 
(de 1993 a 1995) as apreensões cresceram de 204 registros 
para 1906 (OLIVEIRA, 2008). Em Salvador, Nuñez (1997), em 

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   88 12/07/2013   10:53:50



89
MacRae, Tavares, Nuñez

um estudo realizado com 30 usuários de crack entre 1996 e 
1997, observou que os entrevistados haviam obtido informa-
ções sobre o crack nos três anos anteriores à pesquisa, através 
de outros usuários ou pelos meios de comunicação. Tais dados 
sugerem o início da difusão do crack na cidade em meados da 
década de 1990.

Nos últimos anos, a demanda aos serviços de tratamento 
por esses usuários cresceu, passando de 20 para 50-80% na 
cidade de São Paulo (DUAILIBI, 2008). Em um serviço de re-
ferência para o tratamento de dependência química na cidade 
de Salvador, a demanda para o tratamento da dependência do 
crack cresceu de 10 para 20% entre os anos de 2000 e 2008 
em um (Levantamento realizado por Antônio Freire no Centro 
de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas-CETAD, na Universi-
dade Federal da Bahia, em setembro de 2009). 

Os dados epidemiológicos mais recentes mostram que 
um pouco menos de 5% da população mundial adulta entre 15 
e 64 anos utilizou pelo menos uma vez uma droga ilícita nos 
últimos doze meses ̈ denominada prevalência no ano” (UNODC, 
2008). Isso significa um habitante a cada 20. Dos que fizeram 
uso, apenas um em cada 10 reuniu critérios para dependên-
cia, ou seja, estima-se que 26 milhões de pessoas no mundo 
tiveram ou tenham problemas severos com drogas ilícitas no 
último ano, perfazendo 0,6% da população do planeta.

Nos últimos quatro anos, relata-se uma estabilização do 
consumo da cocaína, embora a sua produção tenha aumenta-
do, segundo relatório internacional de 2008 (UNDOC). A área 
total de cultivo da coca na Bolívia, Colômbia e Peru, cresceu 
16%, principalmente devido ao aumento de 27% no cultivo na 
Colômbia. A Colômbia sozinha responde por 600 das 984 to-
neladas métricas (uma tonelada é igual a 1,016 toneladas mé-
tricas) de cocaína produzida no mundo (UNDOC, 2008, p. 13). 
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Estima-se que o consumo da cocaína na América do Sul 
aproxime-se de 1% da população entre 15 e 64 anos. Esse nú-
mero chega a 2,4% na América do Norte e é menor na Europa 
(0,73%) (UNDOC, 2008, p. 84). Para a nossa surpresa, o relató-
rio de 2009, do mesmo organismo internacional (UNDOC, 2009), 
mostrou uma rápida redução de 8% da área cultivada de coca em 
2008 e de 15% na sua produção (2009, p.11). Não foi sem propósi-
to que, nesse ano, o relatório introduziu uma sessão especial que 
analisa as dificuldades na obtenção dos dados de consumo, pro-
dução e tráfico de drogas em diferentes regiões do mundo (2009, 
p. 21), provavelmente motivado por essa dança incompreensível 
de números nas estatísticas apresentadas, no espaço de um ano.

O mesmo ocorre com as estimativas sobre o dinheiro 
movimentado mundialmente pelo tráfico ilícito de substâncias 
psicoativas. Os números podem variar de 50 a 500 bilhões de 
dólares ao ano, a depender dos interesses das fontes de infor-
mação. Nos Estados Unidos, por exemplo, o total de atividades 
ilícitas movimenta anualmente 350 bilhões de dólares (segun-
do dados de 1998), sendo a principal atividade em ganho a 
evasão de divisas. O comércio ilícito de drogas soma 25 bilhões 
de dólares ao ano. Estima-se que esse valor para todo o mundo 
seja o dobro dessa quantia (FEILING, 2009).

No Brasil, o último levantamento domiciliar sobre o uso 
de drogas psicotrópicas (CARLINI, 2006), analisando 7939 
entrevistas em 108 cidades com mais de 200 mil habitantes, 
mostrou um consumo nos últimos doze meses de cocaína (uti-
lização em uma ou mais ocasiões) entre 12 e 65 anos de 0,7%. 
Os que haviam consumido no último mês chegaram a 0,4%. 
O levantamento estimou que 381mil pessoas no país haviam 
utilizado o crack, pelo menos uma vez na vida (0,7% da popula-
ção) (2006, p. 38); os homens utilizaram mais que as mulheres, 
chegando a 3,2% na faixa etária de 25 a 34 anos. Nessa mesma 
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faixa, as mulheres relataram o uso do crack em algum momen-
to das suas vidas em 0,4% das entrevistas (2006, p. 69).

A prevalência para o Nordeste brasileiro de uso na vida 
de cocaína foi de 1,2% e de 0,7% para o crack (estimativa de 
74 mil pessoas com consumo em pelo menos uma ocasião ao 
longo da vida) (2006, p. 141). Entre 2001 e 2005, a prevalência 
de uso na vida de cocaína pouco variou (de 1,4 para 1,2%) e o 
do crack aumentou de 0,4 para 0,7% (2006, p. 335). Não hou-
ve análise estatística dos resultados apresentados pelo levan-
tamento, o que impede concluirmos que realmente houve um 
aumento no consumo do crack entre os anos estudados.

Constata-se que a marginalização social do usuário de 
crack é grande, maior do que a vista para qualquer outra droga 
lícita ou ilícita. Muitos vivem em condições de extrema pobreza, 
de acentuada privação material e em situações de instabilida-
de doméstica. Embora o dano causado pelo uso da substância 
seja grande, ao contrário do que o senso comum nos leva a crer, 
uma parcela dessa população se mantém engajada no consu-
mo da droga por períodos de anos e muitos têm contato com a 
substância sem progredir para sua dependência de forma ime-
diata. Dias (2011), avaliando 107 usuários de crack, doze anos 
após alta hospitalar para tratamento da dependência, observou 
que 32,8% da amostra se encontrava abstinente e que 16,8%, 
fez uso regular de crack nos últimos doze meses ou por período 
maior. A duração média de uso do crack da amostra estudada 
foi de oito anos e dez meses. Considerando os períodos de os-
cilação e períodos de abstinência, o autor definiu três grupos 
com trajetórias distintas de consumo: primeiro, abstinentes 
estáveis por mais de cinco anos; segundo, intermediários, que 
alternavam períodos de consumo e períodos de abstenção e, 
finalmente, o terceiro grupo, composto por usuários prolonga-
dos, que mantiveram o consumo ao longo dos 12 anos.
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Assim, ao pensarmos sobre o uso de crack, não devemos 
ter em mente apenas a imagem do usuário que se consome em 
poucos meses, mas a de um indivíduo que pode passar mais 
de uma década em um uso flutuante da droga, entre interrup-
ções, consumo moderado e consumo frenético, aproximando 
tal fenômeno ao que observamos para outras substâncias. É 
evidente que, para o dependente, as recaídas e a instabilidade 
do consumo podem representar uma tragédia no seu funcio-
namento intrapsíquico, familiar e social. Pesquisadores desse 
fenômeno encontram uma realidade complexa de consumo, tal 
qual a que é comumente vista para outros quadros de uso e de 
dependência de substâncias psicoativas, determinando com-
portamentos motivados pelo prazer, pela necessidade de aqui-
sição e repetição do consumo, pela abstinência, pelo sofrimento 
e pela culpa. 

Em trechos abaixo de entrevistas realizadas em usuários 
de crack atendidos no CETAD, no ano de 2009, observa-se uma 
realidade de uso que foge ao estereótipo do usuário que é con-
sumido pela experiência de uso em um a dois anos, do usuá-
rio jovem e marginal e de um contato inicial potencialmente 
trágico com a droga. São apresentados sujeitos que mantém 
consumos com padrões flutuantes durante anos, quase uma 
década, com início tardio e com histórias de uma relação de de-
pendência com a droga que não se instaura com a experiência 
inicial, mas, algumas vezes, somente meses depois do primeiro 
contato com a substância. As pessoas entrevistadas compre-
endem suas limitações, sua impossibilidade de inibir um con-
sumo danoso, mas trazem, nas suas histórias, a possibilidade 
de uma redução do comportamento de uso, de um controle 
lento e progressivo ao longo de anos. Também apontam para a 
importância de uma estruturação social e familiar que suporte 
as tentativas de autocontrole e os altos e baixos do processo de 
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interrupção do consumo do crack. Ou seja, passamos a lidar 
com um indivíduo, um cidadão, que percebe suas dificulda-
des e direciona uma ação para transpô-la e não com sujeitos 
desprovidos de motivação, de entendimento da sua realidade e 
de autonomia para, a seu tempo, transformar o curso de uma 
conduta que em um momento se delineia como perigosa e in-
comoda. 

Um dos entrevistados, Francisco, é de família mineira, 
mas nasceu em Salvador há 29 anos. Seus pais vieram ajudar 
seu avô materno que trabalhava numa empresa de eletrificação 
e acabaram se estabelecendo na cidade. Inicialmente, mora-
vam próximo ao Farol de Itapuã, mudando-se para outra rua 
no mesmo bairro, quando Francisco tinha seis anos.

Francisco iniciou o uso do crack em 1996, aos 17 anos. 
Na ocasião, estava numa festa com seus amigos, cheirando co-
caína. Quando a droga terminou, um deles contatou uma pes-
soa que vendia crack e que estava por perto. O sujeito levou 
cinco a dez gramas da substância, que foi utilizada misturada à 
maconha (mistura conhecida como pitiro, pitilho ou mesclado). 
Comenta que na época que iniciou seu uso, o crack só era en-
contrado no Subúrbio Ferroviário e no Elevador Lacerda (ainda 
hoje muitos usuários se referem a esse local como de intenso 
tráfico), situação totalmente diferente da atual: 

A gente já tinha ido numa balada, e aí a balada terminou 
na casa de um amigo, e aí esse amigo conhecia um outro 
amigo que era de São Paulo e aí ele tinha trazido muito 
crack nessa época [...] acho que [...] 96, mais ou menos. 
Foi [...] a primeira, a primeira vez que eu fumei crack. 
Aí ele tinha trazido muito crack. Nem tinha crack assim 
em Salvador. Nem tinha, nem conhecia [...] a gente nem 
conhecia crack. Aí ele trouxe. Na verdade a gente tinha 
ido pra lá, porque tava numa balada cheirando cocaína e 
aí acabou na casa desse colega [...] a cocaína acabou. Pra 
ir comprar, eu acho que era muito longe, a gente tava em 
Itapuã, era no Doron, eu acho, no Cabula [...] e aí, esse 
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amigo lembrou desse cara, ele tava em Salvador. E aí li-
gou pra ele e aí ele tava por perto da onde a gente tava e 
aí foi pra lá e aí levou, eu acho que umas 5 a 10 gramas 
de crack. E aí, nessa época a gente nem fumava como se 
fuma hoje né [...] antes era mesclado né. Fumava com 
cigarro ou com maconha. E aí, foi essa, foi a primeira 
vez que eu fumei crack. Depois fui fumar de novo já em 
97 [...]. Ele trabalhava no subúrbio, ele trabalhava no 
subúrbio, e aí ele descobriu um lugar no subúrbio onde 
vendia porque não tinha, tinha no subúrbio, nessa época 
só tinha no subúrbio e no Elevador Lacerda.

Observa-se com a fala de Francisco que o seu consumo 
foi aumentando com o tempo e que ao ter primeiro contato 
com a substância, não seguiu em um uso compulsivo e in-
cessante. Tendo experimentado em 1996, só voltou a repetir o 
seu uso em 1997, quando iniciou um consumo que o levou à 
dependência. Desde então, segundo relata, teria estabelecido 
uma relação com a droga que flutua entre períodos de extrema 
vulnerabilidade e exposição a riscos decorrentes de consumo 
extremamente compulsivo, e períodos de total abstinência e ou 
de uso moderado e espaçado. São esses períodos que permitem 
uma estruturação mínima da sua vida. Embora sua história 
apresente uma evolução de consumo semelhante à vista para o 
álcool e para a cocaína, notamos que a repercussão da retoma-
da do uso mais compulsivo do crack sempre tem um impacto 
bastante prejudicial na vida Francisco. Diante dessa evolução, 
ele não se coloca como alienado do processo e é possível detec-
tarmos nele um entendimento da dinâmica da doença que o 
acometeu.

É importante que se amplie a compreensão do consumo 
do crack para além do reducionismo de entendê-lo como um 
encontro sempre trágico e aniquilador entre a droga e o indi-
víduo impotente para lidar com seus efeitos. Isso não é ver-
dadeiro nem para os dependentes, como reportam as pessoas 
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entrevistadas. Tal reducionismo é provavelmente ainda mais 
questionável no caso daqueles indivíduos que, embora tenham 
tido contato com a droga, não voltaram a consumi-la ou a con-
somem de forma esporádica. A existência dessa população é 
confirmada por relatos de usuários que freqüentemente apon-
tam pessoas da sua relação que conseguem um controle e um 
distanciamento em relação à substância. Não é surpreendente 
encontrar tal heterogenia em padrões de consumo de crack. 
Assim como ocorre no uso de outros psicoativos, encontram-se 
variações individuais, de contexto social e familiar que determi-
nam trajetórias diversas para os indivíduos que experimentam 
essa substância.

Renata é outra usuária de crack. Utiliza a droga de for-
ma compulsiva. Aos 51 anos procura tratamento no CETAD, 
passando a participar semanalmente de um grupo de depen-
dentes químicos. Viúva há, aproximadamente, dez anos, vive 
em companhia da sua filha e próximo aos seus dois outros 
filhos. Aos 16 anos, começou a fumar cigarros e, logo após, 
maconha. Nesse período, passou a namorar um rapaz que 
também era usuário de maconha e, supostamente, traficava 
a droga.

Uma nova relação, mais instável, trouxe a cocaína para a 
sua vida a partir dos 25 anos: “Ele comprou o papelote e levou 
para casa. A gente fumou, a gente cheirou... Eu sabia o que 
era cocaína, tinha vontade de experimentar”. Relata que sem-
pre teve vontade de experimentar, mas tinha medo da “boca”, 
dos bandidos, o que não acontecia em relação à maconha já 
que havia “aviãozinhos”, meninos que a vendiam no bairro. Não 
gostou da cocaína, da qual afirma nunca ter se sentido depen-
dente, assim como considera que ela nunca lhe tenha trazido 
apresentado problemas.
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Entretanto, quando foi apresentada ao crack pelo mesmo 
companheiro, que já o usava por seis meses, sua reação foi 
completamente diferente:

Ah, eu achei, a cocaína, eu achei interessante, mas de-
pois que eu cheirei ali eu achei muito besta para mim, 
não adiantou nada. Eu fiquei do mesmo jeito que eu esta-
va, não alterou o meu sentido de maneira nenhuma [...]. 
O crack foi coisa de louco, assim, sabe? Foi violento. Ele 
lhe dá um prazer imenso na primeira vez que você usa. 
Você tem um prazer com a droga que eu não conhecia 
com droga nenhuma. E ai você usa, o efeito é muito rápi-
do, muito rápido, ai você usa de novo, mas você não che-
ga ao primeiro êxtase, ai você começa a usar para chegar 
ao primeiro êxtase e não consegue mais. É quando você 
fica dependente dela.

Durante os oito anos que vem consumindo crack, Rena-
ta passou por uma fase de uso muito intenso, como a atual e 
procurou o Centro para tratamento. Permaneceu abstêmia por 
quatro anos e retornou ao seu uso há três anos. Seu retorno ao 
uso coincidiu com a sua mudança para outra área da cidade, 
onde conheceu a venda de drogas nas ruas, o que despertou 
seu interesse e a sua busca pela substância.

Apesar do seu relato a respeito do crack, que a retrata 
como sendo uma droga devastadora, em outro momento da sua 
entrevista nos fala sobre seu companheiro, que apesar de usu-
ário, nunca apresentou um uso descontrolado igual ao seu. Ele 
até teria chegado a comentar para ela que não se considerava 
dependente e que só a droga usava quando queria.

Gilda começou a fazer uso da maconha e cocaína aos 
37 anos (hoje está com 52 anos). Casada por duas vezes e se-
parada há 10 anos, com dois filhos, lembra que, antes de ini-
ciar o uso dessas substâncias, usava álcool e fumava cigarros. 
Interrompeu o uso de cocaína e ficou muitos anos sem usar 
qualquer substância ilícita. Há três anos, entretanto, iniciou 

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   96 12/07/2013   10:53:50



97
MacRae, Tavares, Nuñez

um relacionamento com um rapaz que usava crack. Embora 
tenha brigado com ele, ao encontrá-lo usando essa substância 
no banheiro da sua casa, numa ocasião posterior, pediu para 
experimentar a droga. Atribuiu tal conduta à sua curiosidade, 
à sua necessidade de vivenciar novas experiências, caracterís-
tica sempre presente na sua vida:

Vida alheia, trabalho, sou muito curiosa pra aprender 
[...] eu sou muito curiosa. Agora estava falando com a 
psicóloga sobre isso. Eu estou, assim, meio ansiosa [...] 
que eu estou indo para um trabalho agora, um serviço 
que agora é diferente. Mas minha ansiedade de aprender 
logo é tanta que eu acabo, entendeu, me precipitando. 
Mas isso não quer dizer que eu não vou aprender. Eu vou 
aprender, porque, quando eu boto uma coisa na cabeça 
[...] eu disse que ia deixar de usar a droga e deixei. Tam-
bém tem isso, a determinação. Aí quando aconteceu isso, 
eu peguei e usei uma primeira vez, mas usei e não sen-
ti nada com o crack. Passando algum tempo depois [...] 
como eu sabia que ele usava, ele ficou liberal em termos 
de usar, quer dizer, ele usava em minha casa, ai de vez 
em quando eu pedia para usar.

Não considerado como dependência por Gilda, seu com-
portamento nos primeiros seis meses de contato com o crack 
foi de uso intenso nos finais de semana. Usava de sexta-feira a 
domingo, dez pedras por dia e só se considerou “viciada” quan-
do o seu uso passou a ocorrer durante a semana:

Então, na verdade, com seis meses, eu me lembro que 
eu comecei a fazer uso, assim, constante. Em termos de 
meio de semana, eu estava usando também. Aí, eu co-
mecei a sentir que eu estava viciada. Mas até aí tudo 
bem. Só que passaram seis, sete meses, oito, nove, um 
ano, dois, aí eu comecei a usar bastante mesmo, enten-
deu? Faltava ao trabalho, cansava de faltar ao trabalho 
porque, quando chegava de noite [...] se eu não dormia? 
Já cansei de ir trabalhar sem dormir. Vamos dizer as-
sim, de domingo para segunda sem dormir. Aí chegava 
de manhã, eu usava para não dormir mesmo. Se eu es-
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tava acordada, eu ia fazer o que? Usava para poder ir 
trabalhar. Que o raciocínio não fica bom, né, na verdade. 
Aí comecei a cair em depressão. Aí passados, acho que 
o quê, três anos? Três anos, eu fiquei fazendo uso, eu 
resolvi não querer usar mais. Porque eu estava me preju-
dicando, eu estava perdendo peso, eu estava sem comer 
e eu estava [...]. Não perdi meu emprego porque eu sou 
funcionária da prefeitura, só uma justa causa, uma coisa 
assim, né? Mas, eu comecei a, vamos dizer, a decair, né? 
Dinheiro, eu comecei a gastar muito [...] é a pior droga 
que tem, viu? Para mim, vixe, eu acho que não existe 
droga pior na vida do que é essa droga aí, é o crack. É a 
pior droga mesmo, ali bota você mendigo, mesmo. Nunca 
vendi nada que é meu, mas, agora que eu estava fazendo 
tratamento, eu cheguei a vender, entendeu?.

Diante da sua situação de vida e frente aos intensos pre-
juízos que vinha sofrendo, Gilda mudou-se para outro bairro 
da cidade, tentando evitar a exposição a um lugar muito fami-
liar e de acesso fácil à droga. Após três meses no novo endere-
ço, a vontade tornou-se irresistível e ela pegou um táxi e voltou 
ao local onde havia morado, uma área de intenso tráfico, para 
comprar o crack. Passou a fazer uso de táxis e de motos: “tinha 
uns motoqueiros que já sabiam onde era. Eu ia, comprava a 
droga e eles me traziam de volta. Era tipo uma vila, uma inva-
são. Era uma invasão. Geralmente era uma invasão, que era 
a CHESF, tinha Canabrava que era um lugar que tinha uma 
boca”. Gilda nos conta que depois que aprendeu a utilizar o 
serviço das motos, ela passou a sair de madrugada para com-
prar crack na boca. Fez o mesmo durante a recaída que sofreu 
após passar em abstinência os primeiros três meses no novo 
bairro:

Porque, se bebia, eu sentia vontade. Então, na época, 
eu comecei a controlar. Durante a semana eu não bebia 
mais, [...] durante a semana. Bebia na sexta, não bebia 
no sábado. Aí, sabe, teve uma vez que eu bebi, fiz farra 
nesse dia. Aí, eu peguei um táxi, às duas da manhã, e 
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fui lá na boca. Fui para a boca pegar a droga. Aí, peguei 
a droga e vim para casa. Usei em casa a droga. Amanhe-
ci o dia. Depois me deu um arrependimento, eu chorei 
tanto. Porque essa droga, no dia seguinte, você tem uma 
depressão. Eu chorei mesmo, eu chorava muito. Assim, 
a última vez que eu tive uma recaída, ave Maria, fiquei 
em pânico, chorando. Fiquei assim, desesperada, porque 
eu não quero mais isso. Não quero essa vida para mim, 
ninguém merece uma vida dessa, viu?.

Novamente, diante da situação de descontrole decidiu 
parar, permanecendo seis meses sem fazer uso do crack, até 
conhecer um rapaz que usava a droga e voltou a recair. Esse 
retorno foi desastroso, pois passou a consumir a droga numa 
intensidade e descontrole maiores do que nos episódios ante-
riores:

Quando eu voltei a usar de novo, que foi agora em 2008, 
eu não consegui mais ter controle. Aí, cheguei a vender 
celular meu. Cheguei a vender celular meu, vendi venti-
lador meu, quando não estava com dinheiro. E comecei 
a gastar e usar droga demais. Demais, demais mesmo. 
Pegar meu dinheiro, sabe, e usar todinho para droga [...] 
comprava logo pedra grande, não pegava pedra pequena 
para fumar, entendeu? Aí comecei a usar dentro de casa, 
com meu filho. Aí, comecei a perder peso demais. Que 
eu fiquei pesando uns trinta quilos. Quando eu vim para 
aqui, estava pesando quase trinta e cinco quilos [...].

Alberto tem 34 anos e, desde que nasceu, mora no Su-
búrbio Ferroviário, com seus pais, sua irmã e sobrinho e mais 
quatro parentes. Procurou o CETAD por incentivo do seu pa-
drinho. Iniciou o uso do crack há cinco anos, embora desde os 
13 anos tenha feito uso da maconha e, aos 16 anos, começou 
seu uso de cocaína. Quando usou canabis (Cannabis sativa ou 
maconha) pela primeira vez, vomitou muito, mas continuou a 
usá-la porque achava que tinha que mostrar que era homem 
para colegas que faziam uso da substância. Nessa época, já 
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consumia bebidas alcoólicas. Seu primeiro contato com a co-
caína foi através do seu cunhado, que lhe ofereceu a droga e, 
cedendo à curiosidade, passou a usá-la: “Ai comecei a usar a 
cocaína... virava noites, os dias, acordado, sem dormir. Só be-
bendo e usando cocaína, cheirando”.

Antes de iniciar seu uso de crack, já havia tido contato 
com a substância, mas ficara com medo do estado de descon-
trole que ela parecia infringir a seus usuários. Não obstante, 
numa ocasião em que estava bebendo, foi-lhe oferecida a droga 
e, com “coragem”, a experimentou. Não teve uma sensação pra-
zerosa. Uma semana depois, voltou a usá-lo, quando sentiu “o 
coração disparar, aquela adrenalina... você fica atento a tudo. 
Qualquer coisa que você vê, assim, por exemplo, até mesmo 
passarinho cantando, você fica assustado, fica bastante ativo”. 
Nos primeiros dois anos, fez uso quinzenal do crack e deixou 
de usar a cocaína, que costumava consumir em festas ou em 
reuniões com os colegas da empresa.

O uso controlado a cada duas semanas era compatível 
com o trabalho e não lhe trazia dificuldades financeiras ex-
tremas. Com o tempo, seu consumo foi se intensificando e ele 
passou a se envolver com traficantes, adquirindo dívidas que 
pagava com a venda dos seus pertences. Tudo para manter 
um uso compulsivo e intenso da pedra. Por várias vezes foi 
alertado por seu irmão, um policial, sobre o fato de só estar 
vivo por ser conhecido dos seus colegas. Passava dois a três 
dias fumando de forma ininterrupta, parando quando aca-
bava o dinheiro ou quando chegava ao desgaste físico total. 
Ao deixar o emprego e receber um dinheiro de indenização, 
aumentou seu consumo: chegou a usar trezentas pedras de 
crack em três dias, junto a outras sete pessoas. Compravam 
uma quantidade inicial e iam refazendo o estoque, conforme 
a droga ia sendo utilizada. Reporta que, com a intensificação 
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do consumo, o indivíduo tende a ficar mais isolado, o que não 
ocorre com a maconha.

Diego usou crack pela primeira vez aos 25 anos, quando 
estava em um prostíbulo e a prostituta que estava com ele usa-
va a substância. Depois desse primeiro contato, passou dois 
anos sem fazer uso da droga, atribuindo esse fato à sua falta 
de contato com pessoas que a usassem. Ele nos descreve a sua 
primeira experiência:

Eu vim para o centro da cidade sozinho, bebendo [...] aí, 
foi na casa de show erótico [...] tava lá uma prostituta, 
uma garota de programa, chamei ela pra fazer um pro-
grama e dentro do quarto perguntei a ela: “vem cá, você 
sabe onde vende cocaína aqui perto, não?” Ela trouxe a 
cocaína e a gente cheirou [...] ela saiu do quarto e foi para 
outro quarto [...] saí e fui olhar. O quarto estava com a 
porta encostada e tinha uma mulher grávida, uma outra 
prostituta grávida com um barrigão, e ela lá com o ca-
chimbo e fumando.

Embora a prostituta tenha lhe dito que ele não poderia 
usar aquilo, ele insistiu para experimentar, associando a sua 
insistência ao fato de que havia bebido e usado cocaína. Mas 
foi apenas em 2001, dois anos após esse acontecimento, que 
passou a usar o crack e a gostar mais do seu efeito do que 
do efeito da cocaína, principalmente porque, além do êxtase 
maior, “o crack corta o raciocínio da pessoa, você não enxerga 
mais nada”.

As histórias relatadas acima são dados de uma realidade 
heterogênea e complexa. A facilidade com que o crack é demo-
nizado não corresponde a nenhuma dessas falas. Não vemos 
um acidente trágico na vida dessas pessoas, mas contextos 
pessoais e sociais que reúnem condições necessárias para que 
elas se tornem vulneráveis aos efeitos mais perniciosos de uma 
relação estreita com a droga. Ademais, mesmo na condição de 
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dependência, em muitos casos não se observa um uso prolon-
gado e contínuo, mas um consumo flutuante com períodos de 
abstinência que podem ser longos e entrecortados por usos 
pontuais, onde a compulsão extrema está presente. Portanto, 
devemos atentar para a complexidade do fenômeno e lembrar 
que, ao contrário do que se divulga, a dependência de crack 
não se instala magicamente no primeiro contato com a subs-
tância, episódio que raramente é suficiente para desencadear o 
seu uso patológico. 
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