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O CRACK: UMA PEDRA NO CAMINHO... AS DIFERENTES  
FORMAS DE USO DO CRACK E SUA RELAÇÃO COM OS  

RISCOS E DANOS SOCIAIS E À SAÚDE ENTRE  
MORADORES DO AREAL DA RIBEIRA

Marco Manso Cerqueira Silva

INVESTIGANDO O USO DE CRACK EM UMA COMUNIDADE DE SALVADOR1 

O uso de substâncias psicoativas não constitui um fenô-
meno exclusivo de nosso século. Embora a história da humani-
dade nos forneça registro do uso de substâncias entorpecentes 
desde os primórdios da civilização é incontestável que, no sé-
culo XX, a prática de consumir drogas de modo abusivo passou 
a constituir um problema psicossocial de grande relevância. 
Essa modalidade de uso de drogas tem implicado complexas 
interrelações entre substâncias, sujeitos e contextos sociocul-
turais, afetando diversos aspectos da vida cotidiana dos inú-
meros povos, o que faz com que toda sociedade reflita sobre 
esse problema na procura de soluções.

O consumo dessas substâncias vem acompanhando as 
outras mudanças socioculturais em andamento, como o de-
senvolvimento tecnológico, a mercantilização da economia, a 

1 Trabalho de Conclusão do Curso de Pós-Graduação – Especialização Latu 
Sensu “psicoativos, seus usos e usuários”. CETAD/UFBA, Salvador – BA, 
2009.
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desorganização do trabalho, assim como, o acesso a novas cul-
turas, de tal modo que passa a ter outro significado e, livre 
das antigas determinações da tradição local, passou a ser in-
fluenciado por modismos e outros fatores motivacionais. Em 
consequência das mudanças ocorridas no estilo de vida da po-
pulação, antigas práticas envolvendo usos coletivos e ritualiza-
dos têm cedido lugar a formas de uso solitário, assumindo, às 
vezes, uma feição desintegradora. Observa-se que o consumo 
de drogas na atualidade é frequentemente caracterizado pelo 
individualismo e pelo consumismo; e a resultante fragilidade 
de laços sociais e de solidariedade acaba fomentando a com-
petitividade, o excesso, a vertigem, o risco, a criminalidade e a 
violência, inclusive a de natureza institucional. Diante da fragi-
lidade da rede de suporte disponível para a grande parcela da 
população, verificamos o crescimento da vulnerabilidade social 
de muitos e os sérios agravos à saúde pública, como a difusão 
de HIV/AIDS, tuberculose, hepatites etc.

Entre esses, nos últimos anos, vem se destacando o 
crescente consumo de uma nova forma de apresentação da 
cocaína, tornada facilmente acessível ao público em geral. O 
produto, denominado crack, provoca um rápido e considerá-
vel efeito estimulante quando fumado. É produzido pela adi-
ção de bicarbonato de sódio e outros adulterantes ao cloridrato 
de cocaína "pó". Após o aquecimento dessa mistura, obtém-se 
uma substância sólida e seca que é comercializada na forma 
de pequenas "pedras", que podem ser fumadas em cachimbos, 
cigarros e outros apetrechos improvisados (JONES, 1984). Seu 
nome, crack, mimetiza o barulho que é produzido pela queima 
do bicarbonato sódico dessas "pedras" durante sua produção e 
uso (INICIARDI, 1993).

Ao ser fumado, o crack produz pequenas partículas que 
são absorvidas rapidamente pelos pulmões, conduzindo ime-
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diatamente ao aparecimento de efeitos fisiológicos e psíquicos 
no usuário. Um estado de euforia se estabelece dez segundos 
após a inalação e o pico de concentração plasmática da coca-
ína é atingido entre cinco e dez minutos após a inalação. Vale 
lembrar que, no uso intranasal de uma dose equivalente de 
cocaína, concentrações semelhantes só são atingidas após uma 
hora da administração. A velocidade desse processo parece ser 
um dos fatores responsáveis pelo alto poder de adição do crack. 
(NIDA, 1984). Outra é a forte compulsão que passa a ser senti-
da para repetir seu uso.

Nappo (2004) chama atenção para a dimensão dos pro-
blemas físicos associados ao uso, com significativas repercus-
sões neurológicas, ao trato respiratório e ao aparelho cardio-
vascular. Também aponta para outros efeitos relacionados a 
problemas psiquiátricos como paranoia, depressão severa e 
ataques de pânico. Sob o ponto de vista dos riscos e danos 
sociais advindos do uso do crack, relaciona-se o desprendi-
mento dos vínculos sociais como o distanciamento da família, 
dos amigos e das atividades laborais, levando a uma crescente 
marginalização e ao envolvimento em pequenos furtos e delitos.

Inicialmente, o uso do crack tornou-se popular em mea-
dos dos anos 1980, nos Estados Unidos, atingindo um pico de 
consumo por volta de 1990. Nesse período, numerosos traba-
lhos foram publicados na literatura internacional a respeito do 
crescimento dessa via de administração da cocaína, dos seus 
efeitos no organismo, assim como das características particula-
res dos seus usuários, sua relação com criminalidade, compor-
tamento sexual e influência no risco de transmissão da AIDS. 
Já no Brasil, observa-se que o uso da cocaína vem despertando 
interesse e alarme cada vez maior nos meios de comunicação 
de massa e entre pesquisadores e gestores públicos. Na Bahia, 
por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública tem investido 
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em campanhas publicitárias, atribuindo ao crack a responsa-
bilidade por 80% dos homicídios no estado. Na última versão 
desta campanha, trouxe como mote a mensagem simplista e 
alarmista: “Crack: Cadeia ou Caixão”. Contudo, apesar de indí-
cios de uma forte disseminação desse consumo crescente, ain-
da carecemos de pesquisas desenvolvidas no sentido de enten-
der melhor esse fenômeno, potencialmente tão comprometedor.

Embora o consumo de crack esteja presente em todas as 
camadas sociais, a maior parte das pessoas que se encontram 
em situação de maior comprometimento com a droga é pro-
veniente das camadas menos favorecidas da população, com 
menor nível instrucional e menores oportunidades de inserção 
social. Nessas condições, caracterizadas pela fragilidade dos 
laços familiares e pela exclusão ou distanciamento dos bens e 
serviços oferecidos à população pelo Estado, são muitas vezes 
empurrados para o desvio social.

Nos últimos dez anos ocorreu um relevante agravamen-
to da vulnerabilidade desse setor marginalizado da população 
devido, sobretudo, ao seu acentuado aumento do consumo de 
crack. Em pesquisa realizada em 1997, Eugenia Nuñes já apon-
tava para dados preocupantes, colhidos em Salvador, Bahia:

78% dos entrevistados referem não ter usado sempre pre-
servativo nas suas relações sexuais; 50 % das mulheres 
entrevistadas referiram ser trabalhadoras do sexo. Um 
percentual de 50% das mulheres entrevistadas relatou 
nunca ter usado preservativos nos últimos 06 meses an-
teriores a aplicação de questionário; e que 92 % dos en-
trevistados relataram problemas de saúde (NUÑEZ, 1997).

Durante outro estudo, realizado pela Associação Brasi-
leira de Redutores de Danos (ABAREDA),2 em Salvador, entre 

2 Pesquisa realizada pela ABAREDA, com apoio do PN-DST/AIDS, através 
do projeto piloto “Implementação de estratégias de redução de danos entre 
usuários de crack”.
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2002 e 2003, também foi constatado o alto nível de exposição 
destes usuários para as doenças de transmissão sexual, sobre-
tudo entre as mulheres, onde o exercício da sexualidade apa-
rece, freqüentemente, como meio de aquisição da substância.3 
A situação é agravada pois os usuários, devido ao uso de uma 
droga proibida, são vistos com grande carga de preconceito e 
estigma. Tratados como criminosos, são expostos a situações 
que ampliam riscos e danos sociais e à saúde, relacionados às 
práticas e aos ambientes insalubres, fechados e inóspitos, das 
ruas e dos locais clandestinos onde consomem crack. Neste 
sentido, a situação de vulnerabilidade dessa população para 
agravos à saúde aparece determinada por certos aspectos de 
seus rituais de uso e dos contextos sociais e ambientais em que 
vivem de forma precária e consomem o crack. São marcantes 
a falta de consciência a respeito dos riscos e danos a que estão 
expostos e a falta de acesso a informações sobre possibilidades 
de prevenção. Isso frequentemente leva a adoção de práticas 
que submetem o sujeito a uma perigosa exposição às hepatites, 
leptospirose, herpes, tuberculose, dentre outros riscos.

A magnitude dos problemas relacionados ao uso e abuso 
de drogas no país, acabou por levar o governo brasileiro, através 
do Ministério da Saúde (MS), “a assumir de modo integral e arti-
culado a prevenção, o tratamento e reabilitação dos usuários de 
álcool e outras drogas como problema de saúde pública” (BRA-
SIL, 2003, p. 10). Tal política foi construída a partir das delibe-
rações da III Conferência Nacional de Saúde Mental em 2001, 
que propôs a reorientação dos modelos assistenciais em saúde 
mental, enfatizando a ampliação dos Programas de Redução de 
Danos (PRDs) e a articulação com os Centros de Atenção Psico-
social em Álcool e outras Drogas (CAPS AD) (BRASIL, 2002).

3 Informação verbal obtida através da realização de grupos focais, realizados 
com homens e mulheres no mesmo território da pesquisa.
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A Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral 
a Usuários de Álcool e Outras Drogas, estabelecida em 2003, 
define a abordagem de redução de danos como estratégia de re-
organização da atenção a esta população. Isso apresenta um ca-
minho promissor por reconhecer as singularidades do usuário e 
por pretender envolvê-lo na elaboração de estratégias voltadas 
não para a abstinência, como objetivo a ser alcançado, mas para 
a defesa da sua vida. Neste cenário, a redução de danos surge 
como um método (no sentido de methodos, caminho) e, portan-
to, não excludente de outras abordagens (BRASIL, 2003).

Em junho de 2009, foi lançado o Plano Emergencial para 
Ampliação do Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e 
outras Drogas. Esse plano tem como principal objetivo intensi-
ficar, ampliar e diversificar as ações orientadas para a preven-
ção, promoção da saúde e tratamento dos riscos e danos asso-
ciados ao consumo prejudicial de substâncias psicoativas. Seu 
eixo seria a qualificação da rede de assistência, o estímulo às 
ações intersetoriais e o apoio às iniciativas de promoção e en-
frentamento do estigma. É diante deste cenário que a estratégia 
de redução de riscos e danos, amparada pelo Artigo 196 da 
Constituição Federal, adquire importante visibilidade, enquan-
to medida de intervenção preventiva, assistencial, de promoção 
da saúde e de direitos humanos. Segundo Andréa Domanico: 

A redução de danos no Brasil vem se constituindo, nos 
últimos anos, como uma política pública imprescindível 
para a constituição de novas formas de inclusão social e 
horizontes claros de cidadania para as populações vul-
neráveis com práticas de risco acrescido. Contudo, a re-
dução de danos, como estratégia preventiva para os da-
nos sociais e à saúde para os usuários de crack, ainda 
caminha a passos pequenos, seja por falta de incentivo 
financeiro, pessoal ou programático, seja por desconhe-
cimento de estratégias específicas, eficazes para com os 
usuários de crack (DOMANICO, 2006). 
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A partir deste cenário, onde grandes inquietações são le-
vantadas cotidianamente, desempenhando a função de Redu-
tor de Danos, vinculado a um projeto da Aliança de Redução de 
Danos Fátima Cavalcanti da Faculdade de Medicina da Bahia 
da Universidade Federal da Bahia (ARD-FC/ FAMEB/ UFBA)4 o 
autor do presente trabalho sentiu aguçados os seus questiona-
mentos sobre a suposta universalidade dos direitos, sobretudo 
em relação à situação de risco acrescido, vivenciada por par-
cela significativa de usuários de crack e observado durante os 
trabalhos intervenção nas comunidades.

A partir de uma pesquisa de campo, de natureza qualita-
tiva, realizada na comunidade do Areal da Ribeira, situado no 
Distrito Sanitário de Itapagipe, Salvador, Bahia, pretende-se, 
aqui, oferecer um quadro geral das diferentes formas de uso e 
aquisição do crack e a sua relação com riscos e danos sociais 
e a saúde. Espera-se, assim, apresentar subsídios para o pla-
nejamento de estratégias de redução de riscos e danos sociais 
e à saúde entre usuários de crack e sua rede de sociabilidade.

A REALIZAÇÃO DA PESQUISA NA PENÍNSULA DE ITAPAGIPE

Esse estudo foi realizado entre moradores da comunida-
de do Areal da Ribeira, localizado na Península de Itapagipe, 
situada na parte noroeste de Salvador. A região conta com uma 
população de 170.725 habitantes (IBGE, 2006), distribuída, 
segundo este mesmo Instituto, em um conjunto de 14 bairros, 
a saber: Ribeira, Itapagipe, Bonfim, Monte Serrat, Dendezeiros, 
Bairro Machado, Uruguai, Vila Rui Barbosa, Massaranduba, 
Baixa do Petróleo Alagados, Roma, Mares e Calçada, além do 

4 Projeto “Integração das Ações de Redução de Danos Decorrentes do Uso de 
Drogas à Atenção Básica de Saúde do Município de Salvador”.
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bairro do Lobato, situado sobre a Península de Itapagipe e o Rio 
Joanes (CAMMPI, 2000).

A região foi área de localização das indústrias do primeiro 
ciclo de industrialização da Bahia, ocorrido a partir dos anos 
1940. Sua paisagem é, assim, marcada por um grande número 
de galpões de antigas fábricas e de depósitos que se constitu-
íam em estruturas de apoio às mesmas. Mas essa atividade 
industrial não foi suficiente para absorver o grande contingente 
de pessoas que para lá se deslocaram, levando à formação da 
maior aglomeração de palafitas existente no país. Assim é que, 
apesar de ser detentora de um importante patrimônio natural, 
histórico e cultural, a Península abriga um dos maiores bolsões 
de pobreza da cidade do Salvador (CAMMPI, 2000).

Já nos finais do século XIX, instala-se em Itapagipe a 
primeira indústria, do ramo da tecelagem, a Cia. Empório In-
dustrial do Norte, com a sua vila operária, que iria contribuir, 
posteriormente, para transformar essa região na primeira zona 
industrial da cidade. Mas é em meados do século XX, precisa-
mente nas décadas de 1940 e 1950, em função da sua localiza-
ção próxima ao porto e à estação férrea, que o perfil da região 
sofre drástica mudança: instalam-se em Itapagipe diversas in-
dústrias de médio e grande porte dos ramos de bebidas, têx-
til, de cigarros, de beneficiamento do cacau, de sabão, de cal, 
de óleo vegetal e de produtos químicos, além de ocorrer uma 
expansão de estaleiros e de grandes armazéns, responsáveis 
pela estocagem de matéria prima e de produtos manufaturados 
para exportação.

Essas indústrias, ao tempo em que ofertavam postos de 
trabalho significativos na época, trouxeram problemas ambien-
tais e habitacionais que marcaram e marcam até hoje as con-
dições de vida na Península. O processo de industrialização 
mostrou-se incapaz de absorver o grande fluxo migratório que 
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se direcionava a essa região, constituído por um contingen-
te populacional de baixíssimo nível de escolaridade e renda, 
resultando num processo crescente de marginalização de in-
divíduos que, por questões objetivas, passaram a carecer de 
espaços para moradia. As possibilidades de participação desse 
segmento populacional no mercado oficial de imóveis eram in-
viáveis e a “invasão” se tornou a alternativa habitacional pos-
sível.

O passivo social e ambiental deixado por esse processo 
industrial, agora decadente, se expressa no desemprego e na 
situação de pobreza da população, na degradação ambien-
tal, afetando principalmente a pesca e na falta de perspecti-
vas quanto a novos processos de desenvolvimento. Itapagipe 
tornou-se, assim, uma área de economia deprimida, com um 
dos maiores bolsões de pobreza de Salvador. O fechamento das 
fábricas acabou com as principais fontes de poluição na penín-
sula, porém isso trouxe outros problemas: o desemprego e falta 
de moradia (CAMMPI, 2000).

É neste cenário que se formam as representações e são 
desenvolvidas as práticas relacionadas ao uso abuso de subs-
tâncias psicoativas na comunidade.

Sabe-se que a metodologia é o fio condutor que articula a 
teoria científica e a realidade empírica na produção do conhe-
cimento científico, devendo sempre ser adequada ao objeto de 
estudo. Com isso em mente, buscou-se aqui uma abordagem 
que promovesse um entendimento da visão dos usuários de 
crack, a respeito das formas de uso e aquisição da substância 
e sua relação com os riscos e danos sociais e à saúde.

Na busca de dados que revelassem as práticas que per-
meiam o contexto do uso de drogas no Areal da Ribeira, adotou-
-se, como referência, a abordagem qualitativa, com ênfase para 
o método etnográfico, considerando sua eficiência no estudo 
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de “populações escondidas”. A etnografia, como abordagem 
de investigação científica, traz diversas contribuições para o 
campo das pesquisas qualitativas. Primeiro, por preocupar-se 
com uma análise holística ou dialética da cultura. Aqui a cul-
tura não é vista como um mero reflexo de forças estruturais da 
sociedade, mas como um sistema de significados mediadores 
entre as estruturas sociais e ação humana. Segundo, por intro-
duzir os atores sociais, com uma participação ativa e dinâmica, 
no processo modificador das estruturas sociais. O sujeito en-
quanto objeto de pesquisa é considerado como “agência huma-
na” imprescindível no ato de “fazer sentido” das contradições 
sociais. Terceiro, por revelar as relações e interações ocorridas 
na comunidade. Assim, o “sujeito”, historicamente realizador 
da ação social, contribui para significar o universo pesquisado, 
exigindo uma constante reflexão e reestruturação do processo 
de questionamento do pesquisador.

Praticar etnografia é estabelecer relações, selecionar in-
formantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear 
campos, e assim por diante (GEERTZ, 1978, p. 15). O pesqui-
sador precisa ir para o meio do povo que ele está estudando e 
deve avaliar os fenômenos como eles são percebidos por essa 
população. A etnografia na sua acepção mais ampla pode ser 
entendida como a arte e a ciência de descrever uma cultura ou 
grupo (MATTOS, 2001).

A metodologia qualitativa adotada neste estudo não privi-
legiou o critério numérico, mas sim a capacidade desta refletir 
o fenômeno em suas mútiplas dimensões. Os sujeitos sociais 
encontrados com os atributos que o investigador pretendia co-
nhecer foram escolhidos para ser os componentes desta amos-
tra. Dessa forma, foi utilizada uma amostra intencional, ou 
seja, fizeram parte dela os casos ricos em informações sobre o 
tema e que, ainda, estivessem dentro de alguns critérios pre-
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viamente definidos, de importância para o entendimento do 
assunto. Esses critérios de inclusão foram: usuários de crack 
de ambos os sexos, com idade a partir de 18 anos e residentes 
na comunidade do Areal e, no mínimo, com três anos de uso. 
Por outro lado, adotou-se como critérios de exclusão, a falta de 
condições psíquicas/mentais de responder à entrevista e o não 
cumprimento de qualquer exigência de inclusão.

O trabalho de campo etnográfico constituiu o primeiro 
passo para a seleção da amostra composta por dez sujeitos 
da população que foi diretamente investigada. Baseando-se em 
informações acerca do perfil da população de estudo, o pesqui-
sador identificou o primeiro usuário a compor a amostra, apli-
cando, a partir daí a técnica de bola de neve, segundo a qual 
os primeiros entrevistados devem indicar outros que, em seu 
turno indicam outros e assim, sucessivamente.

Optou-se por realizar uma investigação qualitativa com 
utilização de entrevistas semi-estruturadas e observação parti-
cipante, tendo como objetivo melhor caracterizar os sujeitos da 
investigação, suas práticas e inserção social.

A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE E AS ENTREVISTAS

A observação direta do campo permitiu a participação 
em conversas informais e o estabelecimento de contato com 
as redes de usuários de crack. Essa observação ocorreu nas 
comunidades do Areal, Mangueira e nas palafitas do Leblon, 
situados no bairro da Ribeira, na qual foi possível ter o acesso 
a rituais de uso de crack e às estratégias de proteção utilizadas 
pelos usuários, para um uso menos danoso dessa droga.

As observações se estenderam pelo um período de um 
mês. Na ocasião, o pesquisador visitou a comunidade duas ve-
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zes por semana, durante períodos de três horas, totalizando 
vinte e quatro horas passadas em campo, distribuídas em oito 
visitas, realizadas com a intenção de observar diretamente a 
dinâmica do local e conhecer os comportamentos da população 
dentro do universo caracterizado. As atividades foram registra-
das em caderno de campo, atentando especialmente para as 
conversas informais, as percepções e os comportamentos dos 
sujeitos assim como a natureza dos seus rituais de uso. Aos 
usuários que preencheram os critérios de inclusão e aceitaram 
participar da pesquisa, foi apresentado o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido, respeitando-se também os demais 
aspectos éticos pertinentes ao estudo, conforme determina a 
Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. A partir 
de então, e de acordo com sua disponibilidade de tempo, foi 
realizada a entrevista.

Na metodologia qualitativa, a entrevista, constitui impor-
tante instrumento para o estabelecimento de vínculo do investi-
gador com o objeto pesquisado. Realizada no contato face-a-face, 
cumpre um papel importante no acesso aos valores e conceitos 
da cultura investigada, oportunizando, ao pesquisador, fazer es-
clarecimentos e correções (NOGUEIRA; BÓGUS, 2004). Optou-
-se, nesta pesquisa, pela entrevista semi-estruturada, caracte-
rizada por seguir um roteiro constituído por perguntas abertas.

As entrevistas seguiram um roteiro composto por blocos 
temáticos previamente estabelecidos e que abordavam formas 
de uso e aquisição do crack; percepções acerca dos riscos à 
saúde física e emocional/psíquica dos usuários, exposição a 
riscos; utilização de práticas/estratégias para se proteger des-
ses riscos. Também foram levantados dados de natureza socio-
demográfica, como idade, sexo, estado civil, nível instrucional, 
profissão e renda. Todas as entrevistas, com duração aproxi-
mada de quarenta minutos, foram realizadas face-a-face, pelo 
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autor do projeto, em ambiente de privacidade e em condições 
adequadas de conforto. Foram gravadas em meio eletrônico di-
gital, com o consentimento dos entrevistados e, posteriormen-
te, transcritas literalmente pelo pesquisador.

Procurando despojar-se de suas próprias concepções e 
conceitos sobre as toxicomanias, o pesquisador procurou ado-
tar durante as entrevistas uma postura de relativização e aban-
dono de juízo de valor, buscando, junto aos sujeitos, elicitar a 
sua visão de mundo, os seus conceitos, afirmações e explica-
ções a respeito de suas práticas associadas ao uso de crack.

Para sistematizar a análise do material levantado efe-
tuou-se, inicialmente uma primeira organização de todo mate-
rial. Para tanto, após a transcrição, operacionalizou-se a “edi-
ção das entrevistas”, para depois, as desmembrar e reagrupar, 
de acordo com as perguntas do roteiro, estabelecendo os eixos 
temáticos. O próximo passo correspondeu a um mergulho ana-
lítico, destinado à contrução de hipóteses e reflexões a respeito 
do fenômeno em estudo. É importante ressaltar que o processo 
de análise e interpretação dos dados foi direcionado pelos obje-
tivos originais do estudo.

O estudo obteve a aprovação e parecer/resolução de nu-
mero 038/2010, do Comitê de Ética em Pesquisa da Mater-
nidade Climério de Oliveira – Universidade Federal da Bahia, 
segundo Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 
196 de 1996 (CONEP, 2002).

O USUÁRIO DE CRACK E SUAS PRÁTICAS 

Durante o estudo, foram realizadas dez entrevistas com 
usuários de crack, incluindo sete homens e três mulheres com 
históricos de uso diário da substância que se estendiam até a 
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própria época da pesquisa. A idade dos entrevistados variou na 
faixa de 27 a 42 anos, dentre os quais, dois tinham entre 27 e 
28 anos; quatro entre 30 e 34 anos e quatro entre 38 e 42 anos, 
tratando-se, portanto, de grupo composto, em sua totalidade, 
de adultos. Verificou-se, contudo, que todos os participantes 
da pesquisa afirmaram não manter vínculos conjugais formais, 
havendo uma totalidade de “solteiros”.

Em relação ao seu nível instrucional, todos os partici-
pantes informaram ter baixo nível de escolaridade, variando do 
fundamental ao ensino médio incompletos. No que concerne ao 
ensino médio, dois homens e duas mulheres, haviam estudado 
até o primeiro e segundo ano. Quanto ao ensino fundamen-
tal, cinco homens e uma mulher, relataram ter frequentado 
até a quinta e oitava séries, não chegando a completar o cur-
so fundamental. Em relação à ocupação, todos afirmaram ter 
vinculação com atividades informais e temporárias, cujos ren-
dimentos mensais variavam entre duzentos e oitocentos reais, 
caracterizando um baixo poder aquisitivo e uma conseqüente 
dificuldade de acesso a bens e serviços.

Os principais resultados apontam, então, para uma 
amostra de usuários de crack adultos, predominantemente 
do sexo masculino, solteiros, de baixo nível socioeconômico e 
pequeno poder aquisitivo, baixo grau de escolaridade, encon-
trando-se, conseqüentemente, em situação de subemprego ou 
desemprego. Contudo, estas características sócio-demográficas 
não são exclusivas do grupo de usuários estudado, mas refle-
tem as condições de existência de uma parcela significativa da 
coletividade residente no Areal da Ribeira, em Salvador, Bahia. 
Esta conhecidamente vive em situação de extrema precarieda-
de social e ambiental, refletida na dificuldade que encontram 
e ter acesso a direitos constitucionais, como saúde, educação, 
moradia, trabalho, etc.
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Assim, é possível constatar que o retrato do usuário de 
crack, em suas características sócio-demográficas, encontra-
das nesta pesquisa, apresenta poucas diferenças em relação 
àquele usuário, inicialmente circunscrito à cidade de São Pau-
lo, em pesquisa qualitativa realizada por Nappo (1996). Naque-
le estudo, o perfil do sujeito: homem, jovem, de baixa esco-
laridade, desempregado e envolvido em atividades criminais 
para sustentar o próprio uso, se assemelhava ao da amostra 
pesquisada no Areal da Ribeira, em Salvador, Bahia. Os dados 
levantados aí são também concordantes com os indicadores 
epidemiológicos que têm apontado insistentemente para uma 
maior prevalência de uso de crack entre homens, especialmen-
te entre jovens de faixa etária entre os 25 e 34 anos (CARLINI et 
al., 2001). Estes achados remetem ao que traz Simmel, quando 
salienta que:

[...] em uma sociedade totalmente desprovida da capaci-
dade de responder à incessante estimulação do potencial, 
cria sujeitos em completa distonia com o contexto, pes-
soas que se percebem desprovidas de recursos para lidar 
com essa dinâmica de produção e cujos corpos sem po-
tencial são abandonados à sorte (SIMMEL, 1976, p. 15).

O processo histórico do capitalismo, aliado ao crescimen-
to populacional, deixou grande parte da população mundial “de 
lado” ou “ao lado” da riqueza que o desenvolvimento econômico 
e tecnológico proporcionou – de lado: distante, fora! e ao lado: 
próximo, vizinho! Espinheira expressa isso com exatidão, ao 
falar de uma “proximidade inacessível a bens e serviços dispos-
tos pela sociedade da superabundância” (ESPINHEIRA, 2008, 
p. 20). Vemos, assim, que essa massa populacional não com-
partilha dos usufrutos dos bens gerados pelo crescimento eco-
nômico e participa do processo denominado de exclusão social, 
junto a um imenso contingente de “despossuídos” que, apesar 
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de ser parte do “funcionamento do sistema”, é, também, refu-
gado por ele (SAWAIA, 2007, p. 9). Nesse ponto, nos remetemos 
a Bauman quando se refere a uma massa de trabalhadores e 
não trabalhadores inaproveitáveis pelas novas formas de pro-
dução capitalista, tornando-se “o lixo do progresso econômico” 
(BAUMAN, 2004, p. 148). Essa é uma população que, outrora, 
funcionava como um exército de reserva para a realização de 
atividades que não exigissem mão de obra qualificada, forne-
cendo trabalho braçal para a construção de rodovias, ferrovias 
e outras obras civis. Entretanto, a globalização, a revolução 
tecnológica e a automatização na qual predomina “o descarte 
do ser humano”, trouxeram, em tempos mais recentes, mu-
danças extraordinárias e essa massa de trabalhadores passou 
a ser considerada inútil para o mercado formal e jogada na ile-
galidade. Logo, não é de causar espanto que novas substâncias 
que amorteçam, temporariamente, existências tão segmenta-
das, tomem as ruas das grandes metrópoles, local de maior 
expressão do vazio material e espiritual do consumo.

Tempo, modos e efeitos do uso de crack

Em referência ao tempo de uso do crack entre os homens 
entrevistados, constatou-se que metade já fazia uso dessa 
substância entre cinco e oito anos antes; o restante entre oito 
e dezoito anos. Já no grupo de mulheres, o estudo mostrou 
que todas já vinham fazendo uso de crack por entre sete e tre-
ze anos. Das três entrevistadas, duas, mais velhas, afirmaram 
que, antes de conhecer o crack, haviam usado a cocaína por 
via endovenosa (pico), mas que agora teriam migrado, de forma 
definitiva, para o uso dessa substância na forma fumada.

Oxente! Comecei foi com 13 anos. Dei o primeiro pau na 
maconha, foi ali no campo do Lasca da Ribeira, e eu não 
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faço questão nenhuma de largar a maconha sabia? Usei 
pico durante sete anos, com vinte comecei a usar o crack, 
já estou na estrada há treze anos, passei por um monte 
de ondas brabas, mas estou aqui. Viva!

Porra [...] essa droga, é sacanagem [...] Porra [...] quem 
inventou o crack fez um pacto e aí é muita gente tá usan-
do (Mulher, 34 anos).

Note-se que, esses dados sobre pessoas que vêm fazendo 
uso de crack por longos períodos, contrariam o senso comum 
e o discurso alarmista veiculado pelos meios de comunicação 
que afirmam ser o crack a droga da morte, capaz de matar após 
a primeira tragada.

A totalidade dos entrevistados apresentava um uso com-
pulsivo e prejudicial, não só a sua saúde, mas ocasionando 
também danos de ordem econômica, moral e social. Nesse sen-
tido, as estratégias que desenvolvem para a aquisição da droga 
são especialmente prejudiciais, envolvendo práticas freqüen-
temente relacionadas a atividades delituosas. Todos os entre-
vistados apresentavam comportamentos de uso que revelavam 
um caráter irracional e incontrolável. Observava-se também, 
entre eles, uma alternância entre o prazer físico e o extremo 
desconforto psicológico e orgânico que se sucediam antes, du-
rante e após o consumo da droga. A compulsão pelo uso de 
crack e o conseqüente estreitamento do campo de interesse dos 
usuários, para atividades exclusivamente relacionadas à sua 
aquisição e consumo, acarretavam em um total desprendimen-
to dos laços sociais, com incalculáveis prejuízos profissionais 
e pessoais.

Define-se por compulsivo o uso que desempenha papel 
central no estilo de vida do usuário, constituindo-se em prio-
ridade, em detrimento de outros comportamentos que previa-
mente possam ter tido maior importância. Somado aos efeitos 
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recompensadores e gratificantes de crack, o desejo de uso (fis-
sura) é intenso e difícil de controlar, persistindo, assim, apesar 
de suas conseqüências prejudiciais. 

Outro aspecto importante das entrevistas refere-se ao de-
senvolvimento do padrão binger de consumo de crack (consumo 
esporádico e intenso da droga). A totalidade dos entrevistados 
menciona a ocorrência, inúmeras vezes na vida, desse padrão de 
uso. Nesse período, o usuário não se alimenta, não dorme, não 
tem cuidados básicos de higiene e perde o interesse por sua apa-
rência física. As sessões de uso costumam prolongar-se até o es-
gotamento físico ou psíquico do usuário ou até quando acabem 
os recursos financeiros necessários para dar-lhe continuidade. 
Assim, todos os entrevistados relataram ter faltado, alguma vez 
na vida, com o cumprimento de suas próprias necessidades 
sócio-sanitárias, como alimentação, sono e higiene, relegadas a 
segundo plano, ou desempenhadas apenas com a finalidade de 
dar continuidade ao uso. No final da sessão de uso, não são ra-
ros os usuários que relatam cair em fases de sono prolongado ou 
experimentar sensações intensas de fadiga.

Entre todos os efeitos que o crack provoca, a “fissura” 
parece ser o mais angustiante, uma vez que a vontade incon-
trolável de usar leva os usuários à pratica de qualquer ato para 
conseguirem a substância, fazendo com que corram risco de 
vida, não medindo as conseqüências nessa busca pela droga. 
Nesse sentido, é interessante o que traz Nappo, quando afirma: 

[…] que esse é o momento de maior exposição a situa-
ções perigosas, seja quando optam por roubar ou, ainda, 
prostituir-se, perdem a noção do perigo e entregam-se 
a esse intento ainda que, muitas vezes, o resultado seja 
muito pouco compensador. Nessa fase, perdem a possi-
bilidade de negociação e é fácil imaginar que as regras 
de segurança, não importam as atividades desenvolvidas, 
estão muito longe de serem obedecidas (NAPPO, 1996).
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Estratégias de autorregulação 

Em geral, quando se trata de um fenômeno tão complexo 
como o uso de crack, é comum levar em consideração apenas 
as situações relacionadas àquelas representações que procla-
mam um caminho sem volta, de uso abusivo e “perda de con-
trole”. Não se costuma visualizar a possibilidade de autocontro-
le, do não abuso dessa substância. Hoje, um grande número de 
autores considera que, para compreender a linha tênue entre 
uso e abuso de drogas, é imprescindível conhecer o cenário 
social e a dinâmica dos consumidores. Concebem que para um 
entendimento da questão das drogas a análise deve ser pauta-
da pela tríade: a droga em si (a ação farmacológica da substân-
cia), o estado psicológico do sujeito e o contexto sociocultural 
do indivíduo. 

O médico Norman Zinberg, por exemplo, é um marco 
para as pesquisas no campo de estudo sobre drogas e traz uma 
contribuição valiosa sobre as bases do uso controlado de dro-
gas ilícitas. Ele chama a atenção para as regras e controles 
informais desenvolvidos pelos usuários, ressaltando, também, 
a influência do cenário social, os quais contribuem e funcio-
nam como uma forma de autocontrole dos consumidores e dos 
respectivos grupos de referência. Segundo esse autor, o uso 
“controlado” é definido como aquele em que o uso não interfere 
na vida familiar, nas relações de amizade, trabalho, escola e/
ou saúde (ZINBERG, 1984, p. 48). Becker, outro estudioso do 
tema, traz o conceito de cultura da droga como:

O entrelaçamento de experiências através de redes in-
formais de comunicação entre usuários, que assim arti-
culam uma série de entendimentos comuns sobre uma 
determinada substância e as melhores maneiras de uti-
lizá-la. Para que estas informações circulem, é necessá-
rio que os consumidores estejam ligados entre si por um 
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determinado período de tempo e mantenham um sistema 
de relações (BECKER, 1976).

Nesse sentido, busca-se compreender as variações indi-
viduais e as diferentes estratégias protetoras utilizadas para o 
desenvolvimento de um “uso controlado” e “funcional” do cra-
ck, entre os participantes dessa pesquisa.

Conforme relato dos entrevistados desta pesquisa, é co-
mum que o uso de crack seja iniciado como controlado e poste-
riormente passe para compulsivo, em virtude do alto potencial 
de abuso e dependência dessa substância. A mudança de volta 
ao uso controlado geralmente ocorre após anos, no momento 
em que o indivíduo conscientiza-se das implicações negativas 
de suas práticas e dos prejuízos à sua vida decorrentes desse 
regime de uso. Através da observação participante e dos relatos 
obtidos nas entrevistas, foi possível conhecer diferentes formas 
dos usuários se controlarem e se autorregularem através do 
desenvolvimento de estratégias individuais e outros fatores de 
proteção de natureza subjetiva, baseados em suas próprias ex-
periências, crenças e valores.

Uma das estratégias observadas refere-se à substituição 
do uso da pedra de crack por formas “mais leves” de consumo, 
a exemplo do “pitilho”, um cigarro onde se mistura crack com 
maconha. Tal uso parece ser o menos danoso psicologicamen-
te, uma vez que certos efeitos indesejados do crack, como o 
surgimento de sentimentos de perseguição e de fissura, são 
minimizados pelo efeito da mistura.

Considerada importante pelos usuários, outra estratégia 
de proteção utilizada é a diminuição do uso de substâncias que 
reforçam o desejo pelo crack, como é o caso do álcool, que se-
gundo eles, “instiga” (estimula) o uso de cocaína e crack: “bebo 
pra fumar, fumo pra beber”.
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Evitar circular em certos contextos sociais, tais como lo-
cais caracterizados pela venda e uso de drogas, segundo rela-
tos, constitui outra medida de controle muito importante, uma 
vez que assim se mantêm distantes as relações de amizade que 
propiciam o uso. Trocar de itinerário com o objetivo de evitar 
encontros com amigos, que geralmente usam crack juntos, e 
desligar o celular para evitar possíveis contatos com esse gru-
po, são variantes freqüentes dessa estratégia.

Outra estratégia comum consiste em tentar gerenciar o 
tempo livre. Os usuários relatam passar maior período de tem-
po em casa, em companhia dos familiares e preencher o tempo 
vago através da realização de atividades não ligadas ao uso do 
crack ou de outras drogas. Na comunidade pesquisada, ativi-
dades alternativas de natureza esportiva como: pesca, natação 
e futebol de praia são consideradas como sendo de grande aju-
da para o resgate do autocontrole e da autoestima por parte 
dos usuários.

Uma das estratégias consideradas mais eficazes para o 
restabelecimento de autocontrole consiste no afastamento ra-
dical do contexto social costumeiro. Embora tenham que supe-
rar sérias dificuldades para saírem das comunidades em que 
moram, para aqueles que dispõem dessa alternativa e possuem 
redes sociais mais estáveis, isso é de grande importância, con-
forme citação abaixo:

Então eu quero parar, quero dá um tempo [...] Eu quan-
do não to aqui eu consigo [...] eu ano passado agora, eu 
fiquei três meses em Aracajú, como eu te falei que minha 
profissão é mergulhador então, eu fui fazer um serviço 
lá, então fiquei lá, fiquei sem usar nada [...] lá tem muito 
também, mas, eu não misturava. Fiquei três meses, mas 
minha perturbação é quando eu venho pra cá. Quando 
eu venho pra cá [...] pro bairro aí pronto. Sempre tem que 
ter um: e aí velho? E aí? Vai dar um pau? Ainda quando 
eu vim pra cá fiquei mais uns quinze dias sem usar, mas 
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depois caí na tentação de novo. Eu quero sair daqui, não 
é fácil não. Entendeu velho? [...] é fácil pra a gente entrar, 
agora pra sair dela é mais difícil [...] porque sempre tem 
que ter um que diz rapaz, vamo, vamo [...] aí se “aviciou 
já era” (Homem, 32 anos).

Percebe-se que a procura por atendimento e tratamento 
espiritual ou religioso é frequente na vida dessas pessoas. As-
sim, elas, após várias tentativas frustradas de reorganização 
na sua vida, muitas vezes apelam para o divino, buscando aju-
da em igrejas católicas, evangélico-protestantes e centros de 
recuperação.

Eu mesmo velho to pretendendo dá um tempo né velho, 
porque a gente sempre diz que para, mas, não para, a 
gente dá um tempo. Como eu vejo muita gente aí indo 
pra igreja, dizendo que vai parar, que vai pro centro de 
recuperação, que vai parar e quando volta, volta a usar”.

É ruim demais [...] só Deus sabe o que eu passo. E eu 
luto, luto, já fui pra vários lugares, casa de recuperação. 
Eu botei na minha mente que nenhum desses lugares vai 
resolver meu problema. Que a solução tá dentro de mim 
e eu tenho que conseguir administrar isso. Tô lutando 
aí, tô vencendo a quantidade de crack que eu fumava 
por dia. Hoje eu consegui fumar uma pedra só e me con-
tentar. Pra mim já é um grande passo. Você sabe que eu 
usava pico, a porra toda (Mulher, 32 anos). 

Grande parte dos entrevistados afirmou que tomava al-
guns cuidados importantes quando na posse de dinheiro. Para 
alguns, só o fato de pegar no dinheiro era o bastante para sen-
tir algumas respostas físicas, respostas viscerais (manifesta-
ções involuntárias do sistema gastrointestinal, possivelmente 
devidas à ansiedade e à fissura, relacionadas ao uso de crack, 
como flatulência, diarréia e vômitos) que, conforme os entre-
vistados são mediadas pela simples recordação do momento 
de uso e do contato com dinheiro. Segundo relatos, assumir o 
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controle sobre o crack, quando na posse de dinheiro, é consi-
derado como um grande desafio, dependendo muito da capaci-
dade do usuário fazer a escolha certa entre comprar crack ou 
reservar uma parte para seu sustento. Nesse sentido, os usu-
ários com mais tempo de uso da substância, após inúmeras 
situações de perda de controle sobre o consumo, aprendem, 
ao longo do tempo, a priorizar outras escolhas à aquisição da 
substância. Para atingir tal objetivo eles relatam que, antes de 
iniciar o uso “dar o primeiro pau”, é necessário que cumpram 
o mínimo das suas responsabilidades e compromissos. Certas 
regras de conduta são citadas, como por exemplo: sempre que 
tiver acesso ao primeiro dinheiro do dia deve-se providenciar, 
antes de fumar o crack, a compra de alimentos, a fim de garan-
tir alimentação no final das sessões de uso. Separar o dinheiro 
para compromissos com os filhos; pagar dívidas efetuadas no 
comércio local ilícito, nos botecos e mercados, também são re-
feridos como mecanismos de controle.

Separo do meu filho o resto eu pico no pau, primeiro a 
obrigação de meu guri, depois que é a devoção (Homem, 
30 anos).

Quando eu pego dinheiro, uma parte eu faço logo pra 
meus filhos e fico com uma ponta, compro uma roupi-
nha, o que falta dentro de casa e depois eu acabo com 
tudo! (Mulher, 33 anos).

Porque eu não perco mais noite, negócio de tá assim com 
R$ 3,00 tá faltando R$ 2,00 ficar subindo e descendo, 
subindo e descendo aí pegar ganhar esses R$ 2,00 com-
prar uma pedra e na hora do rango não ter mais pedra e 
não ter rango, é duro. Hoje eu não faço mais isso, se eu tô 
com R$ 5,00 eu compro qualquer coisa, tipo assim [...] eu 
compro pão, compro suco [...] (Mulher, 34 anos).

Vale enfatizar que a maioria dos usuários que compar-
tilham cachimbos busca desenvolver mecanismos de proteção 
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contra a exposição a doenças. Assim, é comum a adoção de 
estratégias como, por exemplo, esquentar a extremidade do 
cachimbo antes de colocá-lo na boca; limpá-lo com um pano 
para evitar contatos com secreção do usuário anterior; utili-
zar piteiras ou filtros confeccionados de forma artesanal; tentar 
sempre ser o primeiro a usar o equipamento, antes de qualquer 
parceiro.

Emprestava também. Todo mundo usando, a barreira 
toda. Todo mundo usa e aí todo mundo usava normal. 
O importante que eu queimava antes do outro que usava 
me dá eu queimava o fósforo e queimava o salitro dele né.

Onde o cara botou a boca você ia lá [...] É, queimava. 
Queimava pra não pegar micose, qualquer problema que 
ele tivesse não passasse pra mim né velho. Eu sempre 
fui assim né velho, tem gente que era [...] tem gente que 
é guloso que vai mete logo boca, o cara vai baba tudo e aí 
meu irmão é o fio da gota (Homem, 38 anos).

Sempre também me preocupando em fazer a higiene do 
local.

Como é essa higiene?

Rapaz eu passo um pano, eu acho até que não é muito 
correto. Acho não, tenho certeza, mas, a rapaziada que 
vem aqui geralmente não é [...]. Mas é eu compartilho, de 
um e um não. Tá correto (Homem, 38 anos). 

Conforme os entrevistados, certas percepções são impor-
tantes para despertar o indivíduo para a necessidade de uma 
mudança, dirigindo-o ao uso controlado. Exemplos disso são 
a constatação de uma perda de forças na sua estrutura física, 
psíquica e moral para suportar e sustentar as implicações as-
sociadas ao uso de crack, assim como a observação das conse-
qüências desastrosas na sua vida e na de colegas de uso. 
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Eu conheço camaradas que estão presos por causa dela, 
o crack. Foda velho! foda! Sacanagem é ela. Ela veio pra 
roubar, matar e destruir. Deixa o pobre na miséria e o 
rico perder a vergonha. 

O crack diz: – me beije vá [...] e esses que tão chegando 
agora acho que é burrice, eu mesmo entrei nessa porque 
não tinha espelho, hoje eu tenho espelho [...] burrice ve-
lho! Burrice.

Porra já vi tanta coisa, já vi tiro na cara. Espelho que eu 
falo: é já fiz tanto isto [...] eu já fiz tanta loucura por cau-
sa do crack, hoje eu aprendi, não quero mais isso para 
mim (Mulher, 34 anos).

Assim, a conscientização da necessidade de retomar o 
controle sobre o crack parece surgir em função dos riscos, im-
plicações e consequências associadas ao consumo, experien-
ciados diretamente pelo usuário.

Já corri muito, é, tipo assim, da polícia [...] de eu mesmo 
ter que sair, assim, pra roubar logo quando eu comecei, de 
ir presa, de ir com arma, depois dessa cadeia [...] ter que 
ir no caso assim, me expor andar subindo e descendo, an-
dando com pessoas que fazem pior do que eu e eu tô ali no 
meio por causa da onda do crack. Pra o que eu era e pra o 
que eu sou hoje, mudei 100% (Mulher, 27 anos).

De acordo com relatos dos usuários participantes da pes-
quisa, o crack, por se tratar de uma droga de uso recente para 
algumas pessoas e com grande potencial de provocar depen-
dência, traz para os usuários novatos uma série de consequ-
ências danosas, de natureza social e de saúde, decorrentes de 
sua ignorância sobre a droga e seus efeitos indesejados. Para 
os usuários contatados, os iniciantes têm maiores dificuldades 
em lidar com os efeitos negativos da droga, principalmente a 
ansiedade e a fissura, que somadas, podem submetê-los a si-
tuações de riscos sociais e à saúde.
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[...] hoje em dia uma galera tá usando pedra! Muita gen-
te mesmo! Essa droga é foda! Os caras que estão che-
gando agora, os novatos na onda, estão fazendo miséria 
na comunidade para consegui o bagulho, alguns estão 
morrendo [...] estão apaixonado pelo crack. Essa droga 
é foda! Beijou a lata ou o cachimbo se apaixona e aí faz 
qualquer coisa. Eu mesmo dou conselhos, digo que já 
passei por isso [...] (Homem, 28 anos).

Howard Becker, um dos pioneiros do estudo das dimen-
sões sociológicas da questão das drogas, chama a atenção para 
a importância de um saber sobre as substâncias que se difunde 
entre seus usuários, já que as idéias dos usuários sobre a dro-
ga influenciam como eles as usam, interpretam e respondem a 
seus efeitos. Assim, a natureza da experiência depende do grau 
de conhecimento disponível ao usuário (BECKER, 1976). 

A justeza das idéias desse sociólogo americano foi con-
firmada pela pesquisa em questão. Mesmo diante dos danos 
provocados, ao longo do tempo, pelo uso abusivo do crack, em 
alguns sujeitos, é possível constatar que, hoje, o uso de crack 
tem se tornado muito mais ameno em seus efeitos que no iní-
cio, em meados da década de 1990, quando aqui chegou. Na 
medida em que os saberes dos usuários sobre a droga vão se 
constituindo, desenvolvem-se “mecanismos de controle” infor-
mais de “autorregulação”, como rituais de uso, que ajudam a 
lidar com os possíveis efeitos indesejados da droga, tendentes 
a favorecer usos descontrolados. 

Deve-se lembrar de que, no uso controlado, as estraté-
gias protetoras não são usadas para promover a abstinência, 
mas como modos de uso que possam coexistir com os outros 
aspectos de sua vida, não relacionados à droga. Atuam de for-
ma a subordinar o uso de crack às exigências da vida diária, 
evitando que esta seja demasiadamente afetada.

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   196 12/07/2013   10:53:55



197
MacRae, Tavares, Nuñez

Segundo relatos dos participantes da pesquisa, há três 
formas de usar o crack. Isso pode ser feito utilizando cachim-
bos artesanais (feitos de madeira, latas de alumínio, copos des-
cartáveis ou de iogurte, alumínio de lâmpadas fluorescentes, 
antenas de carros, válvulas de gás de cozinha, seringas descar-
táveis, tubos de PVC de variadas formas e tamanhos); fumando 
uma mescla de crack com outras drogas (como a maconha ou o 
tabaco), sob o nome de “pitilho”; ou ainda, a resina ou “borra”.

O ato de fumar a pedra no cachimbo é vulgarmente deno-
minado de “dar um pau”, “acordar”, “fumar uma pedra”, “dar 
uma cacetada”, “dar uma paulada”. A utilização do crack mis-
turado a outras drogas é conhecida como “fumar um pity”; e, 
no caso da resina, “fumar o resinado”. Para propiciar os efeitos 
psíquicos desejados, o crack deve atingir altas temperaturas e, 
para que ele sofra sublimação (passar do estado sólido para o 
gasoso), faz-se necessário o uso de aparatos especiais, como: 
cachimbos, cinzas, lâminas de barbear para cortar e dividir a 
droga e muitos cigarros, utilizados na fabricação das cinzas. 
Para que se aproveite a “borra”, torna-se também necessário 
álcool, para realizar a limpeza dos cachimbos. 

Os usuários denominam de “cachimbos” qualquer ape-
trecho que utilizem para fumar a pedra de crack. Raramente o 
cachimbo é do tipo tradicional; em geral, é confeccionado por 
eles próprios, utilizando-se do material disponível. Os tipos de 
cachimbos mais citados foram: latas de cerveja ou refrigerante, 
copos de água mineral, embalagens de Yakult e pedaços de 
cano de ferro ou PVC (joelhos).

[...] comecei pela água mineral primeiro né, de preferên-
cia era água mineral, logo do começo normal, depois lata, 
depois cachimbo. Comecei a fazer cachimbo. É o joelho 
de PVC.
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Pô! Eu gosto mais no tubo de PVC ou senão no artesanal. 
Fazer um de aluminiozinho, fazer de plástico, caneta as-
sim, botar um negócio de uma tampa enrolar todo legal, 
botar um laminado. Gosto de fumar nesses assim (Ho-
mem, 38 anos).

Às vezes eu até uso de madeira também. Às vezes trans-
formo uma lâmpada de vidro. Coloco na boca, no bocal 
um tubinho. Aí pronto, abro em cima, broco em cima pas-
so papel laminado que às vezes fura (Homem, 30 anos).

A pedra de crack não entra em combustão sozinha, ne-
cessitando, para isso, de algum material auxiliar, no caso, a 
brasa do cigarro (cinzas). Com o cachimbo e o crack em mãos, 
dá-se início ao ritual de uso. Uma vez preparado o cachimbo, 
colocam-se as cinzas sobre um papel alumínio furado e o crack 
sobre elas. Com um isqueiro ou fósforo aquecem-se as cinzas e 
o crack. Aproxima-se a abertura do cachimbo à boca e inspira-
-se o ar. Mantém-se o isqueiro próximo à pedra e sempre aceso. 
A pedra derrete à medida que entra em contato com o fogo do 
isqueiro e a fumaça, resultante da sublimação do crack e do 
aquecimento da cinza, caminha pelo interior do cachimbo e é 
aspirada pelo usuário. Vale notar que a fumaça não se dissipa 
no ar e só entra no cachimbo porque o usuário a está aspirando 
continuamente. A fumaça é tragada e mantida nos pulmões. O 
usuário busca manter nos pulmões a maior quantidade de ar 
possível e por prolongado período de tempo, dando-se início aos 
efeitos. Ao exalar a fumaça os efeitos continuam, porém, com 
menor intensidade. Enquanto isso, a pedra derrete, envolve as 
cinzas circundantes e forma uma camada dura. Com o passar 
do tempo o crack sublima por completo e restam apenas as 
cinzas. Os efeitos deixam de ser produzidos e chega o momento 
de colocar pedra e cinzas novas, repetindo-se novamente o pro-
cedimento por inúmeras vezes consecutivas. 
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Compartilhando cachimbos

Embora a totalidade dos entrevistados tenha indicado 
uma preferência pelo uso individual de cachimbos, os resulta-
dos da investigação indicam que 80% dos usuários comparti-
lham apetrechos ao usar crack.

Compartilho né. Esse que disser que não compartilha ca-
chimbo é mentiroso, não existe esse cara que usa crack 
e diz que não compartilha cachimbo (Homem, 28 anos).

Eu prefiro usar no cachimbo sem dá a ninguém! Porra! 
Sei lá, acontecer a doença né velho, a gente não sabe se a 
pessoa tá doente ou não (Homem, 38 anos).

Eu preferia ter o meu mesmo, separado mas, geralmente 
só tem um em casa, aí sempre chega um colega, aí fuma 
eu e ele no mesmo cachimbo (Homem, 42 anos).

A falta do cachimbo é o principal argumento apresentado, 
pelos entrevistados, para justificar esta prática. Todavia, são 
várias as situações relacionadas ao uso de crack que contri-
buem para o compartilhamento do equipamento de uso como, 
por exemplo, repartir uma pedra para dois usuários que dividi-
ram o dinheiro aplicado na aquisição da droga. Geralmente este 
ritual, é feito no mesmo cachimbo, para evitar possíveis desper-
dícios da substância. Por outro lado, alguns usuários preferem 
emprestar seus cachimbos, para que eles fiquem “resinados”, 
ou seja, ao ser utilizado, consecutivamente, por inúmeras pes-
soas o equipamento acumula uma borra (resina) no seu fundo 
que, após uma lavagem com álcool, é reutilizada como uma 
nova dose de crack. As mulheres, além desses fatores, muitas 
vezes compartilham cachimbos quando realizam “programas” 
sexuais com outros usuários que, freqüentemente, pagam pelo 
serviço em crack e solicitam que elas utilizem a droga com eles.
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Neste cenário, vale salientar a inexistência de projetos de 
saúde pública específicos para esta clientela que contemplem 
a disponibilização de insumos como cachimbos e protetores la-
biais.

Pitilho

O “Pity” é a mistura de crack com maconha ou tabaco. 
Seu uso pode ser feito de duas formas. Na primeira, a pedra é 
quebrada e misturada com tabaco, enrolada numa “seda” (pa-
pel para confeccionar cigarros) e fumada em forma de cigarro. 
Na segunda, é misturada com maconha e fumada em forma de 
“baseado”. Esta última parece ser a menos danosa psicologica-
mente, uma vez que os efeitos maléficos do crack, como senti-
mento de perseguição e a paranoia são minimizados pelo efeito 
da maconha. Segundo os entrevistados, seus efeitos se desen-
volveriam em duas etapas, ou seja, primeiramente se dariam 
os efeitos típicos de crack, sucedidos pelos efeitos da maconha. 
O efeito relaxante da maconha, segundo alguns pesquisadores, 
traria alguns benefícios: suavizaria a fissura de crack, tornan-
do o uso menos compulsivo e mais controlável; prolongaria a 
duração dos efeitos positivos ou de prazer de crack. Acredita-
-se que estes benefícios, em longo prazo, poderiam incentivar a 
substituição progressiva do uso da pedra de crack por pitilho.

Resina ou borra

A fumaça liberada pela queima de crack, passando pelo 
interior do cachimbo, impregna-se em suas paredes internas, 
formando, em longo prazo, um sólido negro, denominado borra 
ou resina. Há duas formas de reutilização deste material: após 
acumulada, abre-se o cachimbo e remove-se a borra raspando-
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-a; ou lava-se o cachimbo com álcool, depositando os resíduos 
em um prato e tocando fogo no álcool. Após sua evaporação, 
sobra um líquido que ao esfriar dá origem a uma fina casca. 
Esta, misturada com as cinzas, pode ser reutilizada e fumada 
novamente. Afirma-se tratar da forma mais potente de crack, 
por apresentar efeitos mais intensos que os da pedra. Para os 
usuários trata-se de uma potencialização da substância.

Como já foi dito, o uso da resina favorece o compartilha-
mento de cachimbos, dificultando a adesão ao uso individual 
desses equipamentos, uma vez que, o empréstimo de cachimbo 
representa a garantia de nova dose ao final dos rituais de uso. 
Neste cenário, identifica-se ampliação da vulnerabilidade dos 
usuários para doenças como herpes labial, tuberculose, hepa-
tites.

Todos compartilham, todos compartilham, se qualquer 
um tiver de doença o outro vai pegar. Tuberculose, uma 
doença assim que possa pegar pela boca assim, é barril, 
pela saliva, que muitos babam assim, tá ligado? Tem uns 
que largam uma saliva assim, aí vem pegam a porra e dá 
um pau. Aí mermão né brincadeira, por causa da droga 
o cara não liga pra nada, o cara qué usar (Homem, 42 
anos).

Embora os cachimbos venham em uma variedade de ta-
manhos e possam ser fabricados a partir de diferentes matérias 
primas, a totalidade dos entrevistados relatou sua preferência 
pelo cachimbo de PVC, confeccionado de modo artesanal, pelo 
próprio usuário. De acordo com os entrevistados, o PVC facilita 
a limpeza do equipamento e a aquisição da borra, devido às 
características próprias do material e ao calibre do joelho (PVC) 
geralmente usado na confecção do cachimbo. Esse material, 
porém, tem a desvantagem de emitir gases tóxicos ao ser aque-
cido, aumentando os danos potenciais da prática.
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PVC também, PVC é muito usado principalmente, é mais 
fácil e a galera até gosta mais, não sei até porque é mais 
prático. É por ser mais prático também, mais fácil de fa-
zer. Tá entendendo? É mais fácil de lavar com o álcool 
(Homem, 42 anos).

Formas de aquisição do crack 

Ao serem abordados em relação às estratégias utilizadas 
para a obtenção de recursos para a aquisição do crack, todos 
os entrevistados mencionaram o uso de dinheiro advindo de 
atividades lícitas e ilícitas. No grupo estudado, o uso do crack, 
aliado à falta de capacidade monetária para bancar o custo 
do consumo, está relacionado a atividades delituosas, gerando 
comprometimento moral e social assim como apresentando im-
portantes riscos suplementares à saúde. 

Entre o segmento masculino, a quase totalidade dos par-
ticipantes deste estudo diz ter uma profissão, realizando traba-
lhos informais, classificados como “bicos”. Assim, relatam tra-
balhar, freqüentemente, em serviços como reciclador, ajudante 
de pedreiro e pintor ou no transporte de entulho e de mate-
riais de construção, ou no conserto de bicicletas, dentre outros. 
Seus proventos são destinados, em sua quase totalidade, ao 
sustento do uso de crack. Porém, tais fontes de renda, que não 
exigem muita responsabilidade ou qualificação da mão de obra, 
constituem atividades de pouco retorno financeiro levando, de 
acordo com as entrevistas, à prática de atividades ilícitas. Nes-
te contexto, a baixa escolaridade dos entrevistados implica, en-
tre outros aspectos, em menor inserção no mercado formal, 
menor disponibilidade financeira e, conseqüentemente, maior 
vulnerabilidade, contribuindo para uma ampliação dos riscos e 
agravos de todas as ordens decorrentes do uso da droga.
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Pô! Quando rola uns bico assim de pedreiro, quando não 
rola eu saio fazendo reciclagem de papelão, alumínio, 
ferro, esses negócio e saio vendendo. Faço reciclagem, 
quando não tem, de vez em quando saio pra fazer uns 
bolo aí, na rua aí.

O que é bolo? Roubar, descuidar. Mas, parei, parei que 
uma vez tomei uma cadeia aí. Porque dessa onda, não gos-
tei não. Isso né vida não, ficar preso, né vida mesmo. E eu 
fugi da cadeia [...]. Não tenho documento nenhum, isso né 
vida não, agora mesmo eu sou correria [...] agora mesmo 
eu ia pintar a bicicleta do cara ali (Homem, 30 anos).

Dentre as mulheres entrevistadas, a forma mais comum 
de obtenção de recursos para aquisição do crack, é através da 
venda do próprio corpo e outras atividades ilícitas que elas de-
nominam de “bolo doido”: pequenos furtos e “avião” (denomi-
nação sinônima de transporte de droga para outrem). Apenas 
uma das entrevistadas afirma trabalhar como cozinheira em 
restaurante da comunidade, mas os valores que ganha por este 
serviço são destinados ao sustento de sua filha. O dinheiro 
para usar crack, é adquirido através do que ela chama de “bolo 
doido” e prostituição. A outra entrevistada não trabalha e toda 
sua fonte de renda é fruto do “bolo doido”, das “correrias” e da 
prostituição. A última pesquisada não tem renda regular; todo 
seu orçamento é produto de atividades ilícitas: “avião” do tráfi-
co, troca de favores e o empréstimo do seu barraco, para outros 
usuários utilizarem como motel ou sala de uso.

Todas as pessoas entrevistadas tinham em comum o fato 
de estabelecerem um consumo compulsivo e perigoso da droga, 
acarretando para si problemas de ordem moral, econômica e 
social. Assim, vale ressaltar que, as estratégias desenvolvidas 
para aquisição da droga (ex.: assaltos, roubos, avião, dívida 
com o tráfico, prostituição, etc.) os expõem a riscos e danos 
sociais ainda maiores, sobretudo pela sua associação com o 
tráfico, que implica numa maior exposição à violência. 
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O corpo como mercadoria: prostituição e crack

A presença de prostituição em sociedades organizadas é 
um fato antigo, com registros que remetem aos tempos bíblicos 
(INCIARDI; SURRAT, 2001). No contexto do consumo de crack, 
a utilização do corpo para aquisição de recursos está vinculada 
à urgência da droga, dependência ou fissura, experienciadas 
pelo consumidor. A troca do corpo por crack ou por dinheiro 
para a compra de crack foi mencionada por 70% dos pesqui-
sados (incluindo homens e mulheres). Comparando-se estes 
dados com aqueles produzidos pela pesquisa de Nuñez (1997), 
encontra-se uma constatação nova neste estudo, referente à 
inclusão da população masculina na prática da prostituição 
para a obtenção de crack.

Dentre os homens, embora a venda do corpo não se cons-
titua na forma de aquisição mais utilizada, dos sete entrevista-
dos, cinco (71,4%) relatam trocar sexo por crack com mulheres 
usuárias da própria comunidade. Destes, apenas um relatou 
esta prática também com homossexuais, enfatizando, contudo, 
que ele não é “viado” e só lançou mão desta estratégia pela au-
sência de outra possibilidade para obtenção de recursos com 
mais rapidez, no momento da fissura. 

Já botei uns dois viados pra chupar já, não vou mentir. 
Ele Me pagou [...] cada um me deu R$ 50,00. Agora eu 
nunca fiz. Além disso, porque eu não gosto nem de viada-
gem. Fiz e depois fiquei arrependido pra caralho, porque 
eu fico com uma raiva da porra, não gosto de negócio 
de muita viadagem. Gosto de ser amigo, tá ligado: colé, 
falar, coisa e tal, pô! mas, se envolver [...] na onda o cara 
pra usar, o cara apareceu eu disse: é chupa aí veio, aí 
pronto (Homem, 28 anos).

A ligação entre mulheres, prostituição e dependência de 
drogas também apresenta referências históricas em diferentes 
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partes do mundo (INCIARDI; SURRAT, 2001). São vários os es-
tudos que abordam a troca do corpo por crack ou por dinhei-
ro para comprar essa droga, demonstrando que esta é uma 
prática mais comum que se poderia supor. Inciardi e Surrat 
(2001), em pesquisa realizada em Miami, verificaram que, num 
universo de 851 mulheres entrevistadas, 82,2% relatam ter 
vendido o corpo por crack ou dinheiro para comprá-lo. Esses 
dados convergem com os resultados encontrados entre as mu-
lheres acessadas no Areal da Ribeira, onde, segundo relatos, 
a prostituição constitui uma das mais frequentes estratégias, 
utilizadas por este segmento, para a aquisição do crack. No 
presente estudo, dentre as três mulheres entrevistadas, duas 
fazem referência a esta atividade, representada por elas, como 
uma alternativa ao envolvimento com práticas delituosas. Não 
é raro ouvir é “melhor eu fazer meus bolo do que roubar o que 
é dos outros”.

Se a pessoa tiver com a pedra na mão: e aí tá a fim de 
fazer um bolo comigo?!

Eu vô lá e faço, vai me dá a pedra aí rola sexo (Mulher, 
27 anos).

Tipo assim, eu não ter nenhum dinheiro vim uma pessoa 
assim: – E aí vambora fazer um [...] fazer um bolo aí, 
agente dá uma [...] A gente dá uma e eu te dou droga. 
Eu digo: nenhuma. Umbora, é agora. Aí foi (Mulher, 33 
anos).

Rapaz, saio com os pessoal aí, dô um rolé na rua, aí para 
o carro, o cara me chama, a gente conversa. Entro no 
carro, a gente vai pro canal, pra biblioteca, pra praia. Aí 
faço um boquete ou então tenho relações com a pessoa. 
Quantas pessoa aparecer [...] gente da comunidade, de 
fora, tanto faz, gente de carro aí que aparece, que mora 
por aqui, mora em outro lugar [...] É bolo. Pra não falar 
programa eu falo bolo. É a mesma coisa de fazer progra-

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   205 12/07/2013   10:53:55



206
Crack – contextos, padrões e propósitos de uso

ma. O boquete tem uns que dá R$ 5,00, tem uns que dá 
R$ 10,00 (Mulher, 27 anos).

Observa-se que, mesmo aquela que relata ter outras for-
mas de renda, através da prestação do serviço de cozinheira, 
ainda recorre à venda do corpo para obter a maior parte do 
dinheiro necessário para a aquisição da droga.

Assim. Sou real, o dinheiro do meu trabalho eu não gasto 
muito em droga não. A metade eu faço pra minha filha e 
fico com uma ponta. Compro uma roupinha, o que falta 
dentro de casa e aí, o que sobra assim, um mínimozinho, 
aí eu uso, né. Desse mínimozinho que sobra, que eu uso, 
quando acaba aí eu já vou procurar outro recurso pra 
poder fumar, tipo: me prostituir (Mulher, 33 anos).

Neste contexto, é importante fazer referência a Baseman, 
Ross e Williams (1999) que estabelecem uma distinção entre 
profissionais do sexo e usuárias de crack que vendem o corpo 
por droga. As primeiras, de acordo com estes autores, comer-
cializam sexo, como fonte de sustento para a si próprias e suas 
famílias. Entre as segundas, a aquisição da droga constitui a 
motivação para o comércio do corpo, situando esta prática no 
contexto da fissura pela droga. Mulheres com compulsão por 
crack apresentam taxas altas de uso da droga e períodos curtos 
de abstinência, necessitando, portanto, de mais recursos para 
manterem seu consumo, o que leva muitos a acreditarem na 
existência de uma relação simbiótica entre prostituição e uso 
compulsivo de crack. Daí a importância de entender o comércio 
de sexo nesse ambiente de crack à luz da fissura pela droga.

Outro aspecto é relacionado à vinculação desta prática 
a uma mercadoria que não segue as leis do mercado (oferta e 
procura). Pois, se o preço do crack aumenta, a demanda pela 
droga não diminui, como seria esperado em uma economia nos 
moldes clássicos. O preço do produto é menos dependente do 
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poder aquisitivo do consumidor cuja fissura ou dependência 
tornam sua demanda inelástica, o que leva o usuário de crack 
a consumir todos os seus recursos financeiros na obtenção da 
droga (BASEMAN; ROSS; WILLIAMS, 1999).

O uso do preservativo

As especificidades relativas ao comércio do corpo neste 
mercado do crack, associadas à ocorrência de práticas sexu-
ais desprotegidas, levam a um significativo nível de exposição 
dos usuários às DST/HIV/Aids. Os dados encontrados nesta 
pesquisa revelam que 80% da amostra não aderem ao uso do 
preservativo em todas as relações sexuais, encontrando-se, em 
sua grande maioria, em situação de risco ampliado para os 
agravos de transmissão sexual. Estes achados são semelhan-
tes aos de Nuñez (1997) cujos resultados mostram que, já em 
1997, 78% dos entrevistados diziam nem sempre usarem pre-
servativos nas suas relações sexuais.

Dentre a população pesquisada pelo presente estudo, 
ressalta-se uma maior exposição das mulheres que, recorrendo 
mais do que os homens à prostituição como forma de obter o 
crack, relatam adotarem práticas de sexo desprotegido, explici-
tando uma baixa adesão ao uso do preservativo. De acordo com 
as entrevistadas, a não utilização do preservativo está condicio-
nada por alguns fatores como: a dificuldade de acesso a este 
insumo de prevenção; a boa aparência do parceiro e se este já 
é seu conhecido ou não.

No boquete [...] tem uns que eu uso camisinha, tem uns 
que não.

Eles exigem?

Tem uns que exigem, outros não.
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Até no boquete?

É. De vez em quando eu tenho, quando eu não tenho aí a 
pessoa tem, se não tiver vai sem (Mulher, 27 anos).

Em relação aos homens, dos sete entrevistados, cinco 
mencionam uso esporádico de preservativos, condicionando a 
sua adesão a práticas sexuais protegidas aos seguintes fatores: 
a parceira se constituir numa prostituta de crack, as condições 
de higiene serem precárias e a aparência geral da mulher ser 
negativa.

Não gosto de usar camisinha, uma vez ou outra assim 
quando eu vejo assim que não tá batendo no meu espí-
rito assim, de fazer sem camisinha aí eu pego já tô liga-
do, digo: porra veio essa mulher me deu um sentimento 
ruim. Pô! Sempre tive um sentimento assim [...]. Eu sou 
um cara que tenho [...] sou muito temente a Deus, eu 
creio em Deus então eu sempre tenho alguma coisa que 
me dá o sinal, até no meu uso quando eu tô usando as-
sim, as pessoa quando eu vejo aquele local ali não tá 
bom pra mim eu vô logo querendo me sair, dô aquela 
cacetada, uso aquela droga e porra já tô me saindo, por-
que aquele local ali pra mim vai ser alguma coisa que vai 
acontecer, aí eu pego me saio (Homem, 38 anos).

Os argumentos utilizados entre a população masculina 
para explicar a dificuldade de adesão ao uso do preservativo 
estão relacionados à falta de camisinhas disponíveis, princi-
palmente na madrugada, à diminuição do prazer, à redução do 
desempenho sexual com o retardo da ejaculação e se tratar de 
parceira fixa. 

Porra vei! raramente eu uso vei, é muito difícil eu usar 
camisinha veio. Porra! a camisinha eu não sinto nada 
veio, não vou mentir.

Nada, como assim?
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Porra! não sinto prazer veio da mulher, não sinto von-
tade, fico o tempo [...] fico muito tempo sem despejar a 
minha energia na mulher véio, aí eu tiro logo mermão. Eu 
peço a ela, ela pega resmunga de um lado resmunga do 
outro e eu créu assim mesmo, tiro e na miguelage já jogo 
pra dentro, depois que tá dentro tá gostoso ela não pede 
mais pra tirar (Homem, 38 anos).

Tal exposição ampliada dos usuários de crack aos agra-
vos de transmissão sexual, se pensada sob a ótica da saúde 
pública, tende a assumir crescente relevância, sobretudo no 
que se refere à infecção por HIV/Aids e Hepatite C e suas im-
plicações entre os usuários de crack e de suas redes de socia-
bilidade.

A percepção de riscos sociais x riscos à saúde

No que se refere à percepção dos homens a propósito dos 
riscos e danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de crack, 
90% dos entrevistados relatam já ter se envolvido em alguma 
situação de risco social, em virtude do seu uso compulsivo de 
crack. Apenas um participante fez uma relação entre o uso de 
crack e problemas de saúde como: vômitos, tosse com secreção 
durante dias, dor de cabeça e medo de infecção pelo HIV, em 
virtude de nunca usar camisinha em suas relações sexuais, 
revelando assim ter um entendimento sobre riscos diferenciado 
do restante da amostra.

Tossindo né velho, encatarrando a cinza, entendeu? do 
crack. Tinha uma vez que eu também fui pra hospital e 
tudo dando crise de dor de cabeça, doendo demais, né 
velho, doía, ficava vomitando e [...] do uso do crack, o 
médico disse que, se eu não parasse de usar e de fumar 
cigarro, nem fumar o crack, eu ia morrer. E até hoje eu 
tô aqui né velho, pela Graça de Deus. Mas, já tive lamen-
tavelmente lenhado velho, um tempo. Não foi agora, tem 
muitos anos tem uns 12 anos isso que eu fiquei, de lá pra 
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cá continuei usar e não tive nada, né velho, e tô normal e 
tô bem mas, usando não tô achando que tô bem né? não 
vou dizer (Homem, 38 anos).

O estudo aponta para uma percepção de riscos relaciona-
da primordialmente a situações onde a própria vida do sujeito é 
colocada sob ameaça, devido a conflitos surgidos com a polícia, 
traficantes ou até mesmo outros usuários, resultantes das es-
tratégias adotadas para adquirir o crack. Não costumam fazer 
muita referência aos riscos e danos à saúde, advindos especifi-
camente do uso da substância. 

Já passei até por morrer, do cara botar o revolver na mi-
nha cabeça, atirar e as bala negar véio. Várias vezes, en-
tão por isso mesmo, eu parei com essa onda de sair na 
madrugada pra fazer a onda, pra roubar [...] (Homem, 30 
anos).

Com certeza. Quando a gente tá usando essa droga, corre 
riscos todos os dias, porque quando a pessoa dá um pau 
como diz, fuma ele a primeira do dia assim, [...] sempre 
pra ver se consegue comprar mais, pegar mais pra poder 
usar. Porque porra, quando você dá um, nunca se con-
tenta. Sempre quer dá outro, dá outro. É um tipo de ris-
co. Os traficantes também, o cara fica devendo, os cara 
quer tirar a vida (Homem, 28 anos).

Já entre as mulheres, a percepção dos riscos advindos 
do uso de crack está especialmente relacionada às questões de 
saúde e suas falas expressam significativa preocupação com 
o perigo de contraírem doenças sexualmente transmissíveis, 
como a AIDS. Embora se diferencie da população masculina, 
cuja representação de riscos aparece mais vinculada aos riscos 
sociais, entre o contingente feminino observa-se também uma 
preocupação com: a violência do contexto de uso, os conflitos 
com a polícia, o medo das leis impostas pelo tráfico, o estigma 
e a perda dos vínculos de amizade. Assim além das ameaças à 
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saúde, também explicitam uma percepção de potenciais riscos 
e danos sociais. 

Já corri muito, é tipo assim: da polícia. De eu mesmo ter 
que sair, assim, pra roubar. Logo quando eu comecei, de 
ir presa, de ir com arma. Depois dessa cadeia ter que ir, 
no caso assim, me expor, andar subindo e descendo, an-
dando com pessoas que fazem pior do que eu, e eu tô ali, 
no meio, por causa da onda do crack (Mulher, 34 anos).

Já corri muito tipo de risco, vários tipos de riscos, é uma 
droga sei lá [...] não sei nem explicar, que só em usar ela 
já é um grande risco.

Quando a gente usa esse tipo de droga, principalmente 
as mulheres, a gente se prostitui, a gente comete atos, 
assim, que nos prejudica de todas as formas, a gente 
perde amizade, é um negócio assim [...] é um negócio 
inexplicável. A gente corre o risco de pegar um HIV, uma 
Doença Sexualmente Transmissível, a gente corre vários 
riscos, a gente rouba, faz coisas absurdas por causa des-
sa droga (Mulher, 33 anos).

Pô”! Tinha uma vez aí que eu ficava sentindo umas dores 
aqui assim ó [...]

aqui, assim, no coração, quando respirava. Mas, depois 
passou. Mas eu transo de camisinha, né. Mas, às vezes, 
não rola isso, é um risco. Às vezes, também, eu fico tos-
sindo, uma tosse que a garganta chega dói um pouqui-
nho. A polícia também é um risco. Já apanhei varias ve-
zes na madrugada (Mulher, 27 anos).

O imaginário social e a violência 

Na sociedade contemporânea, os meios de comunicação 
de massa constituem um dos fatores fundamentais para a for-
mação do que se denomina opinião pública. Atualmente repre-
sentam a maior fonte de informação do público em geral, que 
os toma como confiáveis e verídicas. Desta forma, os meios de 
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comunicação social têm hoje um papel fundamental na disse-
minação de conhecimento e na formação de consensos. 

Com seu papel legitimado por vários segmentos sociais, 
esses meios ditam o que se discute na esfera pública e quais 
aspectos devem ser explorados nos temas em discussão. Em 
relação ao uso de drogas, os principais meios de comunicação 
têm atuado de forma categórica, propagando a afirmação da 
existência de uma epidemia sem controle, caracterizada prin-
cipalmente pelo consumo abusivo de crack. Ao assumir esse 
tom, pessimista e alarmista, a respeito das drogas ilícitas, os 
meios de comunicação muitas vezes deixam de informar que 
os maiores problemas com drogas em nosso país ainda são de-
correntes do consumo de álcool e tabaco (drogas lícitas). Essa 
postura alarmista tende, por outro lado, a gerar, também, uma 
sensação coletiva de descontrole e desespero, interferindo na 
forma como a sociedade interpreta e se coloca diante da com-
plexa questão das drogas. A mídia, com o seu poder de persua-
são, prega que a imposição da abstinência seria a única forma 
de lidar com o uso da droga, levando à crença que prender e/
ou tratar os usuários, mesmo contra a sua vontade, seriam as 
melhores maneiras de deter seu uso; que colocar usuários e 
traficantes na mesma categoria e encarcerá-los, seria a solução 
para o problema do uso de crack. 

No Brasil, vender e usar certas drogas são crimes e o 
usuário, na maioria das vezes, dependendo da sua classe so-
cial, é visto como um irresponsável ou um perigoso marginal. 
Na Bahia, por exemplo, uma campanha de combate ao uso 
do crack, lançada pela Secretaria de Segurança Pública, teve 
como mote a alegação de que 80% dos homicídios no Estado 
estariam relacionados a essa droga. A trajetória do usuário em 
direção à criminalidade é apresentada numa fórmula simples: 
ele é viciado e, para manter o vício, muitas vezes se associa 
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ao tráfico e o seu destino certo é ser assassinado. Os meios 
de comunicação de massa geralmente tratam da violência no 
singular, como única e homogênea, quando, de fato, a violência 
é múltipla em suas práticas e significados, sejam pessoais, se-
jam sociais. Segundo a antropóloga Alba Zaluar (1999, p. 12), 
esse tratamento, além de não contribuir para a diminuição do 
que a sociedade considera como um problema, ainda desres-
peita o usuário enquanto cidadão. Na interpretação de Zalu-
ar (ibid., p. 01) “O conhecimento divulgado pela mídia ainda é 
extremamente estigmatizador e preconceituoso em relação aos 
usuários de drogas, o que só vem a piorar a situação deles”. 
Também segundo Foucault: 

O ato de infração dá à sociedade o direito de 
hostilizar o infrator efetivamente a infração 
lança o indivíduo contra todo o corpo social, 
a sociedade tem o direito de se levantar em 
peso contra ele, para puni-lo. Luta desigual: 
de um só lado todas as forças, todo o poder, 
todos os direitos. E tem mesmo que ser as-
sim, pois aí está representada a defesa de 
cada um. Constitui-se assim um formidável 
direito de punir, pois o infrator torna-se o 
inimigo comum. Até mesmo pior que um 
inimigo, é um traidor, pois ele desfere seus 
golpes dentro da sociedade “Um monstro” 
(1987, p. 76).

Assim, o usuário dificilmente escapa do julgamento e da 
condenação de ser um estorvo, um infernizador da vida alheia. 
A imagem que dele se constrói é a de uma figura que causa re-
pulsa e que, sem direito a defesa, deve ser exterminada. Dentro 
desta lógica se legitimam a expressão do preconceito e com-
portamentos excludentes contra os usuários. Achados desta 
pesquisa revelam que todos os entrevistados já se envolveram 
em situação de violência verbal. Segundo relatos, é comum a 
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manifestação de preconceitos por parte de alguns moradores 
da região, que os denominam de “sacizeiros” e “maconheiros”. 
Em relação à violência física, 85,7% dos entrevistados relatou 
ter sido submetido a alguma de suas formas, principalmente 
nas mãos da polícia.

Verbal a gente sempre ouve né, nêgo [...] às vezes tem 
gente que diz: Porra! Aquele cara era forte, era isso, era 
aquilo tá se acabando na droga (Homem, 32 anos).

Rola muita discriminação da comunidade, né, man. En-
tendeu? Principalmente da comunidade, a discriminação 
até de amigos, pessoas chegadas. Rola, já aconteceu, 
acontece (Homem, 30 anos).

Ah! com certeza da polícia, da sociedade. A sociedade é 
psicologicamente, apertando sempre a mente da pessoa, 
discriminando porque a pessoa usa, por causa de um, to-
dos pagam, né. Às vezes você num anda fazendo um bolo 
errado, não anda pegando o que é dos outros, mas, só 
de tá usando você já é errado, já é descarado também, já 
mete mão no que é dos outro, porque todos faz isso, qua-
se todos rouba, quase todos pega. Por isso que os outros 
sempre vão pensar quem usa é a mesma coisa. Polícia 
nem se fala, quando pega usuário, espanca, acaba, tira 
a saúde mesmo. Tira a saúde, quer que o cara confesse 
de qualquer jeito onde é a boca, quer que leve. Quem vai 
levar onde é a boca, pra morrer mermão? O cara tem que 
ir no carro, ali vai matar de porrada mas, não leva [...] 
como??? Como já me deu muita porrada ali, me agarrou 
(Homem, 28 anos).

No que concerne às drogas, a história mostra que a vio-
lência está fundamentalmente vinculada à luta pelo domínio de 
territórios de tráfico. A luta é econômica, no campo do capital, 
do dinheiro que movimenta essa prática. A violência desmedi-
da relacionada ao tráfico passa pela ilegalidade desse comércio 
sem limites nem fronteiras. As referências à violência produzida 
por alguns dependentes (categoria diferente do experimentador 
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ou do consumidor eventual), nunca são colocadas na perspec-
tiva do mal-estar-do-usuário, não raro portador de transtorno 
mental e sempre um excluído na geografia das possibilidades 
sociais. A forma equivocada pela qual os meios de comunicação 
abordam o tema ameaça provocar um retrocesso nos difíceis 
avanços conquistados nos últimos anos e nas estratégias de 
atenção às substâncias psicoativas, em suas dimensões socio-
culturais, educativas e mesmo clínicas. A literatura especializa-
da tem apresentado estudos relativos à estreita conexão entre 
o uso dessa substância e fenômenos como pobreza, racismo, 
falta de respaldo legal e/ou péssimas condições de trabalho, 
dentre outros. Também são alvo de preocupação os inúmeros 
empecilhos e barreiras de acesso a diversos serviços de saúde 
e assistência social. No entanto, os meios de comunicação de 
massa insistentemente divulgam a idéia de o crack, apesar de 
ser um problema social, deve ser tratado exclusivamente pela 
justiça e abordam o tema sempre como uma questão específica 
da segurança pública.

Baczko assinala que é por meio do imaginário que se po-
dem atingir as aspirações, os medos e as esperanças de um 
povo. Para esse pensador, o imaginário social é composto por: 

[…] um conjunto de relações imagéticas que atuam como 
memória afetivo-social de uma cultura, um substrato 
ideológico produzido e mantido coletivamente. É nele que 
as sociedades esboçam suas identidades e objetivos, de-
tectam seus inimigos e, ainda, organizam seu passado, 
presente e futuro (BACZKO, 1985, p. 403). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conhecer, em seu contexto sóciocultural, as experiências 
de usuários e usuárias de crack e outras drogas, provenientes 
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de uma comunidade carente, nos ajuda a apreender o sentido 
das suas ações no cotidiano. Permite uma melhor compreensão 
dos seus comportamentos em torno das formas de aquisição e 
uso das substâncias, assim como das estratégias protetoras 
desenvolvidas por eles contra possíveis danos decorrentes des-
sa prática. Somente esse tipo de conhecimento pode levar ao 
entendimento da complexidade do fenômeno crack e a subsi-
diar adequadamente as autoridades públicas competentes, em 
especial os gestores do setor saúde, no planejamento e desen-
volvimento de políticas públicas voltadas para essa clientela. 
Assim, para finalizar nossas contribuições para a discussão do 
tema, oferecemos o seguinte resumo de nossas principais con-
siderações: 

(a) Os principais achados desta pesquisa convergem com 
outros estudos realizados por Oliveira (2007), principalmente 
no que concerne às relações de uso abusivo de crack e a es-
treita conexão entre fenômenos como pobreza legal, péssimas 
condições de trabalho e direitos fundamentais negligenciados. 
Neste sentido, é importante atentarmos para fatores econômi-
cos, sociais e estruturais que contribuem fortemente para o 
agravamento da condição de dependência da droga e dos danos 
sociais decorrentes.

(b) O consumo de crack, constituindo-se numa prática 
ilícita, se dá em um universo oculto, de forma dissimulada e 
em pequenos grupos. Consequentemente, esse segmento po-
pulacional é sociologicamente ignorado e pouco assistido pelas 
políticas públicas, apesar do uso de crack e os agravos relacio-
nados a ele serem constantemente representados pelos meios 
de comunicação, de forma desmesuradamente alarmista, como 
grandes ameaças à saúde e ao bem estar social. 
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(c) A prática de sexo desprotegido faz das mulheres usu-
árias de crack um segmento de risco acrescido em relação às 
DST/AIDS, haja vista que a forma mais comum de obtenção de 
recursos para aquisição da droga é através da venda do próprio 
corpo. Neste contexto, assume significativa importância o de-
senvolvimento de ações voltadas à promoção da saúde sexual e 
reprodutiva, que contemplem a ampliação do acesso ao preser-
vativo e o empoderamento das mulheres tendo em vista as suas 
negociações com seus parceiros e o estimulo ao uso constante 
do preservativo. 

(d) No que concerne as formas mais utilizadas pela po-
pulação masculina para a aquisição de recursos visando a ob-
tenção do crack, ressalta-se a consequente ampliação de seus 
riscos sociais e sua sujeição aos traficantes que, nas comuni-
dades carentes, oferecem uma das raras perspectivas de em-
prego aberto aos jovens costumeiramente excluídos do merca-
do de trabalho. 

(e) Quanto às formas de consumo, o uso compartilhado 
de cachimbos constitui uma prática comum, incentivada pela 
escassez deste insumo na cena de uso e pelo costume de al-
guns usuários buscarem obter, através do empréstimo de seus 
apetrechos, uma dose suplementar da substância, advinda da 
resina (borra) que se acumula neles após uso. Salienta-se po-
rém a ampliação de riscos decorrente dessa prática que deixa 
os usuários sujeitos à contaminação pela tuberculose, hepatite 
C, HIV e outros agentes patogênicos,. Fica também explícita a 
extrema necessidade de se desenvolver projetos específicos para 
essa clientela que, entre outras providências, contemplem a dis-
ponibilização de insumos como cachimbos e protetor labial.
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(f) Os meios de comunicação de massa exercem um papel 
fundamental na promoção de um imaginário social estereotipa-
do e inexato em torno do crack. Atribuem, por exemplo, a essa 
substância a responsabilidade pelo aumento da criminalidade 
e da violência, sem contextualizar esse uso num quadro mais 
amplo que leve em conta importantes fatores econômicos, po-
líticos e culturais, como os apresentados ao longo deste traba-
lho. Desconsiderando a complexidade do fenômeno, os meios 
de comunicação têm contribuído, de forma reducionista, que o 
foco da questão gire em torno da substância, deixando de levar 
em consideração os próprios sujeitos envolvidos na problemá-
tica. Como consequência, oferecem-se respostas sociais inade-
quadas à situação que, desconsiderando os direitos constitu-
cionais, tendem a intensificar a estigmatização e exclusão dos 
usuários de drogas, entrando em confronto com as conquistas 
advindas da reforma psiquiátrica. A partir desta pesquisa e de 
outras experiências em campo de natureza similar, considera-
-se que, enquanto o poder público continuar tratando a pe-
dra de crack como “a principal causa da violência”, idealizando 
campanhas publicitárias centradas na substância, e enquanto 
a sociedade permanecer insensível aos direitos da população 
usuária, o Judiciário continuará apenas julgando e condenan-
do jovens pobres e negros; a polícia continuará matando essas 
pessoas e o tráfico continuará se organizando, se militarizando 
e recrutando indivíduos carentes de perspectivas de uma vida 
melhor para atuar como seus soldados. 

(g) Em contraposição às crenças do senso comum, os 
usuários de crack, em geral, desenvolvem um saber e controles 
sociais informais sobre o uso da substância que se difundem 
entre eles tais como normas, regras de conduta e rituais so-
ciais. Acredita-se aqui que o conhecimento dessa “cultura da 
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droga”, com suas estratégias protetoras próprias deva servir 
de fundamento para o planejamento e implantação de ações 
de redução de danos mais eficazes entre os usuários de crack.
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