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Acho que a forma como a gente passa a ser visto na rua, e 

em todo lugar, é a pior parte de tudo, porque se a gente 

não tem o apoio e a ajuda das pessoas, como a gente fica? 

Sozinho ninguém deixa o crack. A droga é forte, mas 

juntando força quem sabe a gente se liberte (Entrevistado 

19, 27 anos). 



RESUMO 

 

Pela velocidade com que o crack tem ganhado lugar na sociedade e por ser considerado, 

hoje, como um grande problema social, este trabalho buscou analisar as representações 

sociais atribuídas ao usuário de crack e ao seu uso na perspectiva de usuários, familiares 

e profissionais de saúde. O estudo foi desenvolvido de acordo com o referencial da 

Teoria do Núcleo Central. A pesquisa foi realizada em quatro CAPS, onde foram 

entrevistados trinta usuários de crack, vinte familiares e trinta profissionais de saúde. Na 

coleta de dados utilizou-se uma entrevista com questões evocativas. Os dados foram 

organizados e processados através do software EVOC e os dados sociodemográficos no 

software SPSS. No grupo dos usuários as representações mais significativas referentes 

ao crack se relacionam a questão da dependência, assim como no grupo dos familiares, 

embora utilizando termos distintos. Já os profissionais de saúde se ativeram à motivação 

para o seu consumo e as decorrências acarretadas por este uso. Verificou-se que os 

grupos, de modo geral, caracterizaram o crack como uma droga que destrói a pessoa em 

várias esferas da vida e que causa grande dependência. Sobre o termo indutor usuário de 

crack, as representações mais significativas dizem respeito ao cuidado, enfocando a 

necessidade de ajuda que este usuário possui, visto que o seu poder destrutivo dificulta 

o seu abandono. Contudo, houve algumas especificidades entre os grupos. Os resultados 

indicam a desesperança dos usuários em encontrar apoio nas pessoas para enfrentar essa 

droga. De forma semelhante, os familiares apresentaram evocações negativas, embora 

não direcionada ao usuário, mas às mudanças ocorridas na família pelos problemas 

decorrentes do uso do crack. Nos discursos dos profissionais prevaleceu a dificuldade 

encontrada no contato diário com estes usuários, limitando o seu trabalho com os 

mesmos. Constatou-se, por fim, a ausência de perspectivas de mudança entre os grupos 

no que se refere ao futuro do usuário de crack, sendo notória a descrença em relação a 

sua recuperação. Estes resultados sinalizam preocupações importantes, como os 

desafios enfrentados pelos profissionais de saúde concernente a sua atuação frente à 

dependência do crack e as dificuldades de tratamento e medidas de prevenção. Portanto, 

espera-se que este estudo proporcione subsídios para a elaboração de estudos futuros na 

área da psicologia social e da saúde mental, além da criação de novas ações que 

ampliem a atenção a esses usuários, bem como a sua aderência ao tratamento.  

Palavras-chave: Representações sociais; crack; usuário de crack. 



ABSTRACT 

 

Due to the speed at which the crack has earned place in society and because it has been 

considered, nowadays, a major social problem, this work aimed to analyze the social 

representations assigned to the users of crack and its use in the perspective of users, 

their families and health professionals. The study was conducted according to the 

referential of the Theory of Central Core. The survey was conducted in four CAPS, 

where thirty crack users, twenty relatives and thirty health professionals were 

interviewed. Data collection used an interview with evocative questions. The data were 

organized and processed by the EVOC software and the socio demographic data were 

analyzed by the software SPSS. In the group of users, the most significant 

representations regarding crack relate to the issue of dependency, as well as in the group 

of relatives, although using different terms. In turn, health professionals held to the 

motivation for the consumption and the consequences that this use entails. It was found 

that the groups, in general, define crack as a drug that destroys the person in various 

spheres of life and is highly addictive. About inductive term crack users, the most 

significant representations concern the care, focusing on the need of assistance this user 

has, given that its destructive power hinders its abandonment. However, there were 

some specifics among groups. The results indicate the hopelessness of users finding 

support from people to confront this drug. Similarly, the family presented negative 

evocations, although not directed to the user, but to changes in the family caused by the 

problems arising from the use of crack. In professional discourses, the difficulty in daily 

contact with these users prevailed, which limit its work with them. It was noted, finally, 

the absence of changes prospect with regard to the future of crack users between the 

groups and a noticeable disbelief in relation to their recovery. These results indicate 

important concerns, such as the challenges faced by health professionals concerning 

their performance against the dependence of the crack and the difficulties of treatment 

and prevention measures. Therefore, it is expected that this study provides support for 

establishing future studies in social psychology and mental health, and the creation of 

new shares that increase attention to these users, as well as their adherence to treatment. 

Key words: Social Representations; crack; crack user.  
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INTRODUÇÃO 

 

O crescente número de usuários de crack no Brasil tem sido motivo de 

preocupação para autoridades governamentais, profissionais de diversas áreas e 

familiares, devido aos numerosos danos causados à sociedade e aos próprios usuários. 

Apesar de ter chegado ao país há mais de vinte anos, o combate a essa substância ainda 

é um desafio. Por ser uma droga de baixo custo foi difundido rapidamente, atingindo, 

hoje, todas as classes sociais e faixas etárias. O uso do crack tem devastado a vida de 

muitas pessoas, sobretudo jovens e, consequentemente, tem afetado negativamente suas 

relações familiares, afetivas e sociais, abrindo um espaço para exclusão social. Portanto, 

é um assunto que, direta ou indiretamente, diz respeito a todos. 

No Brasil, o II Levantamento Nacional de Álcool e Outras Drogas (LENAD), 

realizado pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), mostrou que o país é o 

maior mercado de crack do mundo, além de afirmar que o mesmo representa 20% do 

consumo mundial de cocaína/crack. Esta pesquisa apontou que há aproximadamente 2,8 

milhões de usuários de crack no Brasil – entre jovens e adultos –, com mais de 1,2 mil 

cracolândias espalhadas (Laranjeira et al., 2012). Estes dados são preocupantes, 

considerando os prejuízos que essa droga traz para a vida dos usuários, seus familiares e 

para a sociedade em geral. Embora o crack não seja a droga ilícita mais consumida e 

apreendida no Brasil (Chaves, Sanchez, Ribeiro, & Nappo, 2011), que é a maconha, a 

intensidade dos efeitos causados pela fissura dessa droga e o seu crescente consumo o 

coloca como um grande problema social e de saúde pública. 

A conclusão do Relatório Mundial sobre Drogas, em 2013, apontou que a 

produção e o uso de substâncias psicoativas permanecem estáveis, se comparado ao 

último relatório, em 2009, contudo, no Brasil, verificou-se um pequeno aumento no 
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índice de consumo de drogas. Visando a cada ano buscar melhorias para essas regiões e 

criar novas medidas de prevenção, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas 

(UNODC) garante que tem trabalhado para que essa problemática não se agrave, visto 

que as drogas ilícitas põe em risco o bem-estar de todos, não somente do usuário. 

Segundo descrito no Relatório Mundial, essas drogas podem ter um impacto mortal 

sobre seus usuários. Essas substâncias ameaçam a estabilidade e a segurança de todo o 

mundo, gerando prejuízos para o desenvolvimento econômico e social (UNODC, 2013). 

Embora haja a necessidade de estudos mais abrangentes a respeito do assunto, as 

políticas voltadas para o enfrentamento dessa problemática devem procurar embasar 

suas ações e diretrizes conforme evidências científicas já disponíveis. Seguramente que, 

para serem realmente efetivadas, é necessário um maior conhecimento sobre todo o 

processo envolvido na dependência e tratamento do crack, bem como a compreensão de 

que os recursos do poder público precisam ser compatíveis à complexidade do problema 

enfrentado em todo país. Caso contrário, as notícias e imagens mostrando o impacto 

dessa droga na vida dos usuários, de seus familiares e da população em geral, 

continuarão crescendo. 

Considerando a complexidade dos fatores existentes no uso do crack, faz-se 

importante sua compreensão a partir das diversas relações que os indivíduos 

estabelecem com a substância e os significados atribuídos a esta. A partir desse 

pressuposto, buscou-se utilizar uma teoria que possibilitasse uma maior compreensão 

acerca da drogadição na visão dos próprios envolvidos. Diante disso, foi definido que o 

estudo das representações sociais mostra-se adequado para a investigação da temática 

do crack, especialmente no que se refere à análise estrutural das representações sociais 

que, nesta pesquisa, justifica-se pela possibilidade de identificar os elementos mais 

significativos nas representações ligadas ao usuário de crack. 
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Assim, frente à gravidade dos problemas acarretados pelo uso do crack, surge a 

necessidade de atenção para cada um dos atores envolvidos (Dualibi, Ribeiro, & 

Laranjeira, 2008). Tem se falado muito a respeito dos danos causados por essa droga ao 

usuário, mas juntamente ao dependente a família adoece, e, geralmente, não sabe lidar 

com ele, o que pode acabar repercutindo no seu tratamento, uma vez que o apoio da 

família parece ser fundamental no processo de recuperação.  

Como bem salientado por Vargens, Cruz e Santos (2011), os dependentes dessa 

substância formam um grupo distinto entre os usuários de drogas, lícitas ou ilícitas, com 

peculiaridades e necessidades de tratamento próprias, embora ainda desconhecidas. 

Inserido nesse processo, os profissionais de saúde relacionam-se diretamente com o 

usuário de crack e a sua forma de agir perante o mesmo pode ter implicações 

importantes no seu tratamento. Ao tratar desse assunto, surge, enquanto questões, quais 

seriam as representações sociais acerca do usuário de crack construídas pelos familiares 

desses usuários, pelos profissionais de saúde e pelos próprios usuários de crack; além de 

buscar entender quais as relações dessas representações com as práticas e condutas de 

cada grupo em relação a este usuário.  

Neste sentido, torna-se fundamental buscar conhecer de forma os usuários de 

crack estão sendo representados, considerando que, além dos atores envolvidos na 

problemática, as instituições especializadas e o saber científico podem vir a contribuir e 

facilitar esse processo, possibilitando a construção de novas representações. A partir 

desse pressuposto, acredita-se que, através dessas representações, a compreensão das 

condutas de cada grupo em relação ao usuário de crack seja alcançada, além de ter 

grande relevância para o campo das políticas públicas. Espera-se, ainda, que esta 

investigação estimule o desenvolvimento de novas pesquisas que possam esclarecer 

pontos ainda pouco compreendidos acerca desse fenômeno. 
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Buscando aprofundar esse tema, o trabalho foi organizado em dois capítulos 

teóricos. O primeiro explicita os aspectos referentes ao consumo de drogas, com 

enfoque no crack. A primeira parte deste capítulo apresenta um breve histórico do uso 

dessas substâncias, apontando o consumo de drogas como um fenômeno antigo. Na 

segunda parte é descrita a questão da dependência química e do uso de crack, 

focalizando as repercussões causadas aos usuários e familiares. Por fim, o capítulo é 

encerrado com a apresentação de pesquisas realizadas sobre a percepção de usuários, 

familiares e profissionais sobre o uso de drogas, bem como as suas consequências.  

O segundo capítulo, por sua vez, apresenta aspectos relacionados ao surgimento 

e desenvolvimento da Teoria das Representações Sociais, que vem se destacando por 

ser um crescente campo teórico e empírico da Psicologia Social. Na segunda parte desse 

capítulo é descrita a Teoria do Núcleo Central (TNC), a qual inclui dois sistemas de 

significados numa representação: o sistema central e o sistema periférico. Enfim, na 

terceira parte efetua-se uma breve explanação sobre os campos de pesquisa em 

representações sociais, ressaltando a importância de se estudar sobre dependência 

química com embasamento nessa teoria. 

Uma vez realizadas as colocações teóricas, seguem os objetivos de pesquisa, 

apresentados no terceiro capítulo. Em seguida foram descritos os métodos adotados para 

atingir tais objetivos. Neste capítulo são mencionados os instrumentos utilizados na 

coleta de dados, os procedimentos realizados e informações sobre a análise feita. Para a 

análise dos dados sociodemográficos foi utilizado o software SPSS, a fim de descrever 

o perfil dos grupos estudados, servindo-se da estatística descritiva fornecida pelo 

programa. Para a análise de evocação, obtida através da técnica de associação livre, 

utilizou-se o software EVOC, apresentando os resultados no quadro de quatro casas, 

interpretados à luz da Teoria do Núcleo Central. 
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No capítulo cinco foram apresentados os resultados da pesquisa, comparando-os 

ao que pode ser encontrado na literatura. Por fim, no capítulo seguinte são feitas 

algumas considerais finais, ressaltando a necessidade da criação de novas pesquisas, 

programas e políticas voltadas para este público que possibilitem intervenções mais 

eficazes. 
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CAPÍTULO I 

O USO DE DROGAS E A DEPENDÊNCIA QUÍMICA: 

ENFOQUE NO USO DE CRACK 

 

1.1. Uso das drogas: dados históricos e da atualidade 

 

O uso de substâncias psicoativas tem sido motivo de preocupação em muitos 

países. Tal apreensão justifica-se pelos danos que esse problema acarreta ao indivíduo e 

à sociedade, a exemplo do aumento da violência, da criminalidade, de acidentes e de 

homicídios (Scheffer, Pasa, & Almeida, 2010). No Brasil, o consumo de drogas tem 

sido considerado um grande problema social e de saúde pública, provocando graves 

consequências para o usuário em várias esferas de sua vida (Beck Júnior, 2010; Pratta & 

Santos, 2006). 

Apesar da emergente discussão a respeito do consumo de drogas nos últimos 

anos, essa prática não é recente. Tais substâncias têm sido utilizadas em diferentes 

culturas e sociedades para diversos fins (Ferreira Filho, Turchi, Laranjeiras, & Castelo, 

2003) – religiosos, culturais, medicinais, de prazer (Pratta & Santos, 2006). Assim, o 

uso de drogas pode ser considerado um fenômeno cultural, uma vez que envolve 

aspectos sociais, econômicos e crenças. Portanto, podem ser facilmente encontradas e as 

motivações variam conforme costumes e contextos próprios de cada realidade 

(Conselho Nacional de Justiça, 2011). 

Barbosa (2011) contribui com a explanação ao ratificar que o uso de drogas está 

presente na história da humanidade em diversos momentos de sua evolução.  Em várias 

culturas foram utilizadas plantas e produtos naturais, buscando alcançar uma alteração 
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de consciência para diferentes objetivos. Dentre esses produtos, pretendia-se obter uma 

relação com o sobrenatural ou místico, a exemplo do consumo do álcool, utilizado para 

tal fim. 

O uso de álcool já era considerado uma prática social na cultura grega e romana, 

já que não acontecia somente em rituais religiosos, como costumava ser entre povos 

antigos, mas também em comemorações, reuniões, festas, enfim, ocasiões do cotidiano. 

Com o passar dos anos, esta prática foi se difundindo para outras culturas (Barbosa, 

2011). O uso de bebidas alcoólicas remete a discussão sobre drogas à pré-história, uma 

vez que o seu consumo fora citado nas escrituras da Mesopotâmia. Outro dado curioso é 

a utilização do vinho citada em várias passagens do Antigo Testamento (Cavalcante, 

2008). 

Considerando esse contexto, os riscos causados pelas drogas psicoativas ainda 

não eram percebidos pela sociedade, pois o seu consumo fazia parte de costumes e 

rituais de cada povo. A falta de conhecimento a respeito do assunto – advindo da 

inexistência de estudos relacionados à temática – fazia com que os danos causados por 

essas substâncias não fossem motivo de preocupação. No entanto, com os avanços da 

industrialização e da medicina ocidental, o uso e abuso de diversas drogas passaram a 

ser questionadas em meados do século XX (Buchele & Cruz, 2011).    

No estudo de Escohotado “Las drogas: De los orígenes a la prohibición”, é 

possível notar a historicidade da droga. O autor faz uma descrição da forma de uso de 

algumas substâncias psicoativas no decorrer do tempo. O próprio termo “droga” não era 

utilizado ao se referir a estas. Como exemplo disso, pode-se citar a forma como o ópio 

era visto no século XVIII, usado comumente para fins medicinais. Com o passar do 

tempo, os efeitos negativos que essas drogas causavam foram sendo reconhecidos e o 

seu uso passou a ser feito de forma controlada (Escohotado, 1994).   



23 
 

Os primeiros sinais sobre a existência de plantas e drogas psicoativas é 

reconhecido durante o período da Idade Antiga. Difundido pelos incas, as folhas de coca 

eram utilizadas, desde o século III a. C., em rituais e para fins terapêuticos. Para os 

povos da antiguidade, as drogas não se configuravam enquanto problema de 

dependência química num primeiro momento, isso porque o seu uso fazia parte das 

crenças e costumes dessas culturas (Escohotado, 2004).  

As consequências danosas causadas pelo uso de álcool e outras drogas, lícitas e 

ilícitas, foram percebidas há muito tempo, sendo algumas descritas por Hipócrates. 

Todavia, o interesse por parte do meio científico só começou a surgir a partir do século 

XVIII, quando a potencialização dos efeitos das drogas tornaram-se mais visíveis 

(Cavalcante, 2008). 

A folha da coca, encontrada inicialmente na América do Sul, foi utilizada há 

muitos séculos por índios que viviam nessa região. Desta folha se produz a cocaína. Até 

meados do século XIX, esta substância ainda não era classificada como droga, sendo 

usada, principalmente, no campo da medicina. Na Europa, o seu consumo era liberado 

até o início do século XX; no entanto, a partir do momento que seus efeitos foram sendo 

reconhecidos, o seu uso passou a ser considerado ilegal (Moreira & Figueiredo, 2012). 

Neste século, era comum o uso de anfetaminas e da morfina durante as guerras 

mundiais, objetivando amenizar as dores dos soldados machucados e aumentar seus 

desempenhos. Com o fim das guerras, aqueles que sobreviviam levavam consigo essa 

nova prática, porém com objetivos diferentes (Barbosa, 2011). 

De forma geral, a história da dependência química vem ao encontro à própria 

história da humanidade, considerando que o consumo de drogas sempre existiu em 

diferentes culturas e crenças, desde os grupos ancestrais (Cavalcante, 2008). Entretanto, 

ressalta-se que as tradições seguidas por cada sociedade eram fatores determinantes na 



24 
 

utilização desses entorpecentes em rituais e festividades, sendo que, normalmente, este 

consumo se restringia a pequenas alianças. Sobre isso, Pratta e Santos (2009) fazem 

uma ressalva ao afirmarem que hoje a utilização dessas substâncias não acontece dessa 

forma, sendo constatado em situações habituais e em diferentes grupos e contextos. 

Além disso, a diversidade de drogas existentes nos dias atuais e a facilidade em 

adquiri-las também são fatores que cooperam para essa distinção. Portanto, o uso 

abusivo ou indiscriminado das drogas é um fenômeno da atualidade. Conforme Silva 

(2007) destacou, embora evidências apontem a sua utilização há milhares de anos, o uso 

abusivo é um fenômeno relativamente novo.  A partir do que foi exposto, nota-se que o 

consumo, finalidade e essência das drogas passaram por grandes mudanças quando 

comparadas ao uso tradicional dos povos antigos e à maneira pela qual a sociedade 

moderna vem consumindo tais substâncias, acarretando inúmeros problemas de 

diferentes ordens (Barbosa, 2011). 

Como bem descreveu Toscano Júnior (2001), por volta das décadas de 1960 e 

1980, ocorreu no Brasil a disseminação da maconha, principalmente entre jovens 

pertencentes à classe média. Ao final dos anos 80, a forma de administração da cocaína 

relacionava-se à contaminação do vírus do HIV. Por conta dessa situação, e pelos riscos 

que vinha causando, a cocaína foi sendo substituída por uma droga mais acessível, 

barata e de maior impacto – o crack –, atingindo, inicialmente, jovens de classes mais 

baixas. A sua dispersão ocorreu de tal forma que em poucos anos iniciou o que hoje é 

chamado de epidemia. 

O abuso de drogas transcorre várias camadas sociais e tem provocado graves 

consequências em diversos âmbitos da vida do indivíduo que faz uso dessa substância e 

à população como um todo. Na busca pelo combate a essa problemática, ações 

governamentais têm sido planejadas (Barbosa, 2011), no entanto, apesar dos esforços 
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apreendidos, constata-se um crescente número de usuários que fazem uso de drogas 

cada vez mais perigosas, a exemplo do crack e do oxi, ambos subprodutos da cocaína 

(Carvalho Neto, 2011). 

Conforme explicitado por Moreira e Figueiredo (2012), nos últimos anos o uso 

de crack tem aumentado consideravelmente e este consumo propaga-se em todas as 

camadas da população, sobretudo urbana, atingindo cada vez mais aquelas de baixa 

renda. Diante deste quadro, o país acompanha esse aumento no indicador de 

dependência química e nos efeitos nocivos desencadeados na vida do sujeito ou na sua 

relação com os outros; ocasiona também um alto custo social, além de sofrimentos 

físicos e morais. Assim, uma discussão acerca do uso do crack e da dependência 

química se faz necessária, a fim de tornar explícitas as repercussões na vida dos 

usuários e das famílias, o que também influencia na perspectiva e no trabalho dos 

profissionais que lidam com esse público. 

 

1.2. O uso de crack e a dependência química: repercussões para usuários e 

familiares 

 

É visível a crescente preocupação acerca do consumo indiscriminado de drogas 

na sociedade moderna. O termo droga refere-se a qualquer substância que, ao ser 

consumida, provoque alterações nos processos psíquicos e comportamentais do 

indivíduo (Barros & Pillon, 2007). Esses autores explicitaram a diferença entre uso, 

abuso e dependência química: o uso relaciona-se ao consumo de substâncias sem levar 

em consideração frequência e padrão de consumo. O abuso desse uso se configuraria 

diante o surgimento de implicações advindas desse comportamento. Uma vez que esse 

consumo demasiado se torne constante, pode-se considerar uma condição para um 
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possível quadro de dependência. Esta acontece quando o consumo da droga não possui 

mais uma função e/ou motivação que o determine, mas o indivíduo o faz por 

necessidade (Barros & Pillon, 2007). 

Para Lemos (2011), dependência química diz respeito a uma doença que envolve 

aspectos biológicos, sociais e psicológicos, configurando-se como uma desordem 

biopsicossocial. Refere-se a uma doença causada por entorpecentes, drogas lícitas e 

ilícitas, que provocam no indivíduo alterações de consciência e determinam 

comportamentos. 

Até meados do século XX, a cocaína não representava perigo a quem a 

consumia, visto que essa droga era comercializada em estabelecimentos farmacêuticos 

para tratamento de doenças e alívio de dores, a exemplo da laringite e a tosse. 

Entretanto, nas décadas de 1910 e 1920, quando seu consumo estava voltado para outros 

fins, passou a ser vista com mais cuidado, principalmente nas grandes capitais. Nas 

décadas de 1980 e 1990, a cocaína passou a ser uma das drogas mais consumidas no 

Brasil (Nicastri, Buchpiguel, & Andrade, 2000). 

Na época, o país não fazia parte de forma expressiva na fabricação e 

comercialização da cocaína, mas em um estudo realizado recentemente pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas de Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas (INPAD), da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), afirmou que o Brasil tornou-se o maior 

mercado mundial do crack e o segundo maior da cocaína (Laranjeira et al., 2012).  

Outros dados divulgados pela pesquisa são relevantes: a cocaína fumada, sendo o crack 

ou o oxi, foi citada por 2,6 milhões de brasileiros que afirmaram ter feito uso dessa 

droga pelo menos uma vez na vida, o que representa 1,4% dos adultos. Em relação aos 

adolescentes, foram 150 mil, o que equivale a 1% da população jovem do país. 

(Laranjeira et al., 2012). 
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Foi na década de 1980 que o crack tornou-se popular nos Estados Unidos; nesse 

momento, voltado ainda para as camadas mais desfavorecidas financeiramente. Por 

possuir um preço baixo, o crack foi se alastrando entre usuários de outras drogas, que 

viram nessa substância uma oportunidade de se afastar do risco de contaminação do 

vírus HIV e de conseguir o entorpecente mais facilmente. Na década seguinte, a 

utilização dessa droga já tinha alcançado elevados índices (Ferri, Laranjeira, Silveira, 

Dunn, & Formigoni, 1997). Por causa do potencial que essa droga possui para 

dependência, o usuário a consumia continuamente, o que terminava por causar no 

indivíduo um esgotamento físico, mental e financeiro (Oliveira & Nappo, 2008). 

 No Brasil, essa droga se difundiu inicialmente na cidade de São Paulo, na 

década de 1990. Em poucos anos, o crack dominou o país (Ministério da Saúde, 2012). 

O primeiro relato de uso de crack aconteceu especificamente no ano de 1989, mas 

somente em 1991 houve a primeira apreensão (Oliveira & Nappo, 2008). O Estado de 

Sergipe não foge à regra. A primeira apreensão policial do crack realizada no Estado 

aconteceu em 2003 no município de Lagarto, e desde então, o consumo dessa substância 

foi se espalhando e invadindo espaços variados (Oliveira & Santos, 2010). 

O tempo dispendido pelo crack para atingir o cérebro é muito rápido. Depois de 

absorvida pelos pulmões, essa substância leva apenas 6 a 8 segundos para chegar ao 

cérebro, sendo a maneira mais rápida de conseguir os efeitos que a cocaína provoca. 

Isso justifica a rapidez com que o crack causa dependência a quem dele faz uso (Cruz, 

Vargens, & Ramôa, 2011). O período para o início da abstinência também é curto. Seus 

sintomas aparecem entre 5 a 10 minutos depois que a droga foi consumida. Entre o 

segundo e quarto dia de abstinência, o usuário chega ao ápice desse processo e seus 

sintomas são intensificados, sobretudo a fissura, caracterizada como uma vontade 
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incontrolável de usar a droga, e a instabilidade de humor, podendo chegar a durar meses 

(Cruz et al., 2011). 

A fissura foi objeto de estudo de Chaves et al. (2011), que a consideraram um 

fator decisivo no desenvolvimento da dependência do crack. Para os autores, a fissura 

age como mantenedora dos episódios de recaída do usuário que enfrenta uma 

abstinência. É essa mesma fissura que sustenta o uso contínuo e demorado da droga. 

Este “padrão compulsivo de consumo de crack” (p. 1170) foi chamado de binge e sua 

persistência compromete a saúde do indivíduo e suas relações sociais. 

Outras consequências causadas pela dependência do crack referem-se aos 

comportamentos que os usuários assumem diante à fissura dessa droga. Para conseguir 

meios de adquiri-la, os indivíduos cometem pequenos delitos ou mesmo crimes. Quando 

se fala em mulheres dependentes do crack a preocupação aumenta, pois além das 

atividades já referidas, a prostituição serve como meio de aquisição da droga. Esse 

comportamento põe em risco a saúde da usuária que, dominada pelo vício, submete-se à 

possibilidade de ser contaminada pelo vírus da AIDS, além de gravidez indesejada e 

contaminação de doenças sexualmente transmissíveis (DST’s). O consumo de crack 

também possui uma associação direta com o índice de criminalidade. Apesar disso, o 

uso dessa substância no Brasil continua crescendo (Oliveira & Nappo, 2008).  

O uso de crack afeta o indivíduo em várias esferas que envolvem desde 

deteriorações físicas a comprometimentos nos aspectos psicológicos, sociais e jurídicos. 

Além disso, a relação com a família fica fragilizada pelos conflitos que acompanham a 

dependência e muitas vezes os vínculos são perdidos. Dessa forma, o usuário insere-se 

numa complexa exclusão social (Ministério da Saúde, 2012).  Um estudo realizado por 

Ribeiro et al. (2006) acompanhou por cinco anos um grupo de usuários de crack em São 

Paulo, observando os padrões de mortalidade. Conforme resultados encontrados, o 
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estudo informa que usuários de crack têm maior risco de morte do que a população em 

geral, sendo as causas mais percebidas os homicídios e a contaminação do vírus da 

AIDS. 

Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) em 

2011 apontou o crack como substituto do álcool no ranking de drogas mais consumidas 

em municípios menores e regiões rurais. Segundo encontrado na pesquisa, em 90,7% 

dos municípios estudados, foi comum o uso do crack. Numa pesquisa anterior, 98,0% 

dos municípios afirmaram enfrentar problemas por causa dessa substância. A partir 

desses dados, a CNM decidiu instituir um espaço de comunicação entre estes lugares, e 

assim criou o portal observatório do crack.  Nesse sistema foi possível verificar que 

86,7% dos municípios sergipanos possuem dificuldades na forma de lidar com esta 

problemática (CNM, 2011). O problema do consumo de crack no Brasil cresceu de tal 

forma que já vem sendo classificado por alguns estudiosos como epidemia do crack 

(Oliveira & Nappo, 2008; Pulcherio et al., 2010). 

Nesse contexto, o governo federal lançou em 2011 o Plano de Combate ao 

Crack, caracterizado como um conjunto de ações para o enfrentamento a essa droga, 

sendo previsto o investimento de R$ 4 bilhões até 2014 (Portal Brasil, 2011). Esse 

investimento deve ser aplicado em diversas ações de políticas públicas integradas, em 

vários setores. Foi realizada recentemente a adesão do estado de Sergipe ao Programa 

‘Crack, é Possível Vencer’, do governo federal. Essa parceria visa a implementação e 

fortalecimento dos serviços e equipamentos para cuidado, atenção e tratamento dos 

usuários e dependentes de drogas. Para as ações da área da saúde e de segurança 

pública, pretende-se investir no estado, até 2014, R$ 9 milhões no enfrentamento ao 

crack (Ministério da Justiça, 2013). 
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De acordo com Rocha (2010), os estudos e pesquisas relacionados ao crack 

ainda são incipientes, havendo a necessidade de novas investigações e análises sobre o 

assunto. No entanto, alguns levantamentos já foram realizados e fomentam discussões a 

respeito do elevado índice de dependência do crack no país. O Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) é um dos responsáveis pela 

divulgação de dados sobre o problema do crack. Foram realizados levantamentos 

domiciliares por esse centro em 2001 e 2005, e os dados mais atuais disponíveis foram 

obtidos em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal em 2010. Verifica-se que, em 

comparação aos estudos anteriores, houve um decréscimo no consumo de crack entre 

jovens usuários, embora estes estejam entre a população que mais utiliza essa substância 

(CEBRID, 2010; SENAD, 2005). 

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em 2005 foi verificado que 

380 mil pessoas sofriam com a dependência do crack no Brasil. Em 2011, esse número 

chegou a 600 mil usuários. Há 23 anos, quando essa droga surgiu no país, seu consumo 

se limitava às ruas de São Paulo. Hoje, percebe-se que pode ser encontrada em 

praticamente todas as regiões do país e em todas as camadas sociais. O problema do uso 

de crack vem ganhando uma maior visibilidade por meio da mídia por serem encontras 

evidências do uso desse entorpecente na população de maior poder aquisitivo (Brasil de 

fato, 2011). Diante dessa questão, percebe-se que a dependência química se tornou um 

problema de saúde pública, criando desafios aos profissionais da saúde que lidam com 

usuários de drogas pelas dificuldades encontradas no convívio com os mesmos 

(Guimarães, Santos, Freitas, & Araújo, 2008).  

Visto as nuanças que envolvem a dependência do crack, não existe uma única 

abordagem no seu tratamento. Em grande parte dos casos, são realizadas abordagens 

psicoterápicas e psicossociais, uma vez que é preciso considerar vários fatores na 
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avaliação do usuário. Além do tratamento, esse acompanhamento visa à reinserção 

social desse indivíduo, buscando ampliar a sua vinculação com redes sociais e de 

atenção à saúde (Cruz, 2010). Portanto, torna-se importante o conhecimento sobre a 

percepção que usuários, familiares e profissionais de saúde possuem acerca do uso de 

drogas, principalmente em relação ao crack. 

 

1.3. Levantamento acerca das percepções de usuários, familiares e profissionais 

sobre o uso de drogas 

 

Pode-se encontrar na literatura (Vieira et al., 2010) informações referentes a 

percepções imprecisas a respeito das drogas e da dependência química. Ainda hoje, 

mesmo com inúmeras discussões sobre o assunto, encontram-se pessoas que não veem o 

cigarro e o álcool como drogas, ignorando as consequências que estas podem provocar 

na vida de quem delas faz uso. O insuficiente conhecimento acerca das drogas é 

preocupante. As drogas ilícitas são relacionadas apenas à prisão e à discriminação que 

sofrem por parte da sociedade e daqueles que utilizam drogas “menos” prejudiciais 

(Vieira et al., 2010).Sobre o perfil dos dependentes químicos, pesquisas (Horta et al., 

2011; Silva et al., 2010) apontam que os usuários são, majoritariamente, adultos jovens 

com baixa escolaridade; sem ocupação regular,  geralmente em decorrência da 

dependência; faz uso frequente da droga e iniciam  seu consumo por meio de influências 

ou incentivo de familiares e/ou amizades. Assim, percebe-se que o uso das drogas 

acomete as pessoas de várias formas, causando perdas sociais e pessoais ao sujeito.  

Alguns estudos têm se dedicado a analisar os significados atribuídos às drogas 

pelos usuários numa tentativa de entender qual o tipo de relação mantida por estes e a 

própria substância. Neves e Miasso (2010) encontraram na pesquisa que realizaram que 
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o uso da droga possibilita ao usuário uma mudança nos seus sentimentos. Ou seja, ao 

consumir estas substâncias o indivíduo sentia-se mais leve, os problemas eram 

esquecidos e não pensavam em mais nada. Melotto (2009) buscou entender quais as 

trajetórias percorridas pelo usuário de crack, além de verificar a sua prática de uso.  

Segundo esta pesquisadora, o contexto ao qual estão inseridos permite tornar o uso 

dessa substância uma prática comum entre eles e até mesmo habitual. No que se refere 

aos cuidados seguidos para amenizar os danos causados pelo crack, os usuários 

entrevistados citaram algumas estratégias que utilizam, como: ficar um dia sem fazer 

uso da droga; tentar se alimentar bem; alternar o seu uso com outras drogas 

consideradas por eles menos prejudiciais, a exemplo da maconha. A família aparece nos 

discursos como um suporte fundamental no tratamento da dependência, acompanhado 

pela religião e serviços de saúde (Melotto, 2009).  

Considerando que a presença de crianças e adolescentes em grupos de usuários 

de crack tem se tornado cada vez mais comum, o interesse pelo estudo a respeito dessa 

população vem crescendo. Com o objetivo de conhecer os sentimentos envolvidos na 

prática do uso de drogas entre adolescentes, Haas, Angonese e Oliveira (2011) 

verificaram que estes usuários possuem baixa autoestima relacionada a uma 

autoimagem que retrata a imagem da dependência. Estes adolescentes acabam se 

conformando a viver dessa forma, embora não estejam felizes. Para eles, a urgência em 

conseguir a droga parece mais importante.  

Estudo realizado por Ribeiro, Sanchez e Nappo (2010) apontou algumas 

estratégias utilizadas por usuários de crack para diminuir os riscos provocados pelo uso 

dessa substância. Entre tais riscos, os mais citados pelos usuários foram: alguns efeitos 

psicológicos, a exemplo da fissura; e problemas relacionados à justiça, como 

envolvimento com tráfico e confusões com forças policiais. Como uma forma de 
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autoproteção, estes sujeitos relataram a tentativa em aliviar os sintomas psíquicos 

decorrentes da droga substituindo-a por outras, sendo as mais comuns o álcool e a 

maconha. No trabalho de Chaves et al. (2011) sobre a fissura do crack, foram descritos 

comportamentos e estratégias usadas pelos usuários para controlar este sintoma.  Os 

resultados encontrados se assemelham ao estudo comentado anteriormente na medida 

em que o uso de outras drogas, tais como a maconha e o álcool, faz parte da tática que 

utilizam nesse controle. Além desta, foram citadas outras, como afastar o pensamento 

da fissura, ocupando-se com atividades que lhes propiciem prazer e dormir sob efeito de 

medicações.  

Possa e Durman (2007) buscaram conhecer de que maneira viviam os usuários 

de crack moradores de rua que estavam em processo de ressocialização. Nos seus 

discursos, os entrevistados enfatizaram o sentimento de exclusão que possuem pela 

forma que as pessoas os veem.  Os usuários relataram também o desafio que é retomar o 

vínculo com a família e a dificuldade existente no processo de mudança pessoal, 

envolvendo aqui as relações sociais e sua reinserção no mundo do trabalho. 

Uma pesquisa realizada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes 

(DISE), de Franca, em São Paulo, buscou identificar as características dos dependentes 

químicos da cidade na visão dos profissionais. Através de suas falas foram reveladas 

queixas que teriam influenciado no início do uso das drogas. Os problemas afetivos 

relacionados à família foram os mais citados pelos profissionais, seguido pela falta de 

oportunidade que os usuários enfrentam na tentativa de reingressar na sociedade.  No 

entanto, fatores internos também foram apontados, entre eles a ausência de limites na 

vida dos mesmos, delegando a eles próprios a responsabilidade por amenizar a 

frequência de consumo dessas substâncias. Assim como em outras partes do país, as 
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drogas mais consumidas pelos entrevistados são o álcool e a maconha (Narcizo & 

Andrade, 2005). 

Segundo Guimarães et al.(2008) assinalaram, não se deve falar sobre a 

dependência química sem relacioná-la ao contexto familiar e social do usuário. Pratta e 

Santos (2006) partilham dessa ideia quando dizem que o problema do uso de drogas 

cresceu a tal ponto que invadiu várias instâncias da vida do sujeito, repercutindo nas 

suas relações familiares e sociais. Dessa forma, essas considerações implicam numa 

necessidade de estudar os discursos de familiares acerca do uso de drogas. 

Numa pesquisa feita com parentes de usuários de crack (Zacharias et al., 2011), 

foi verificada disfuncionalidades nas famílias. Estas percebem que o consumo dessa 

substância acarreta diversos conflitos familiares, provocando uma ruptura nos laços 

antes formados. Muitas vezes o uso do crack só é notado tardiamente, e quando 

acontece, a família se desestabiliza, sentem-se desamparada e encara a situação com 

estranheza. O comportamento que a família assume diante desse problema pode 

influenciar positiva ou negativamente no desenvolvimento da dependência do usuário, 

sendo necessário que a atenção volte-se, também, para o contexto familiar e os 

membros envolvidos. 

Ao analisarem quais os papéis que a família assume na iniciação ao consumo de 

drogas psicoativas, Bernardy e Oliveira (2010) apontaram algumas características que 

funcionariam como fatores indutores nesse caso: a negligência e abandono pelos pais; 

agressões físicas e verbais; pouco ou nenhum diálogo entre os componentes da família; 

separação de genitores e o uso de drogas, lícitas e ilícitas, entre seus membros. No 

estudo realizado por Seleghim, Marangoni, Marcon e Oliveira (2011), foi assinalado 

que a presença de drogas provoca perda de vínculos afetivos entre a família e as 

relações sociais. Portanto, familiares de usuários de drogas devem estar atentos à forma 
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de lidar com essa situação, a fim de que não se torne, ela mesma, motivação para o 

indivíduo buscar nas drogas a resolução dos seus conflitos. 

Zacharias et al. (2011) procuraram  conhecer as concepções de familiares acerca 

das motivações para o uso de drogas. Para este grupo, o uso dessas substâncias está 

relacionado a motivações exteriores ao núcleo familiar. Por não saber lidar com o 

problema, muitas vezes nega-se a situação para evitar enfrentá-la. Conhecer as 

repercussões do uso do crack no meio familiar foi também interesse de Pinho, Oliveira, 

Gonzales e Harter (2012), estes relataram que lidar com dependentes químicos é um 

desafio permanente para a família, pois as drogas provocam um distanciamento claro 

entre seus membros pelos danos que causam a todos. Ainda sobre aspectos familiares, 

percebe-se que os pais não possuem informações suficientes a respeito das drogas, 

tampouco reconhecem os tipos dessas substâncias e maneiras de preveni-las. As drogas 

são vistas como algo que prejudica a saúde, afasta a família, causa a morte e espalham 

prejuízos por toda parte – usuários, familiares e sociedade (Brusamarello et al., 2008). 

A partir do que foi exposto nos parágrafos anteriores, percebe-se a importância 

em buscar entender as diversas relações que os indivíduos estabelecem com o crack e os 

seus significados. Para tanto, buscou-se utilizar uma teoria que permitisse uma maior 

compreensão acerca da temática na perspectiva dos atores envolvidos. Assim sendo, 

compreendeu-se que o estudo das representações sociais mostra-se adequado para essa 

investigação, especialmente quando tem por finalidade apreender o conhecimento sobre 

essa substância e suas consequências na sociedade, considerando, sobretudo, a visão de 

usuários, familiares e profissionais que atuem nesse contexto. 
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 CAPÍTULO 2 

TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

2.1. A Teoria das Representações Sociais (TRS) 

 

O termo Representação Social foi proposto por Serge Moscovici a partir do seu 

trabalho de Doutorado intitulado La Psycanalise: Son image et son public, publicado na 

França em 1961. Com esta pesquisa, Moscovici se propôs a conhecer de que forma a 

Psicanálise enquanto ciência era concebida, enquanto apreensão simbólica no senso 

comum, pela população parisiense (Lima & Machado, 2010). Com isso, novos 

conhecimentos emergiam no domínio da Psicologia Social, definindo novos problemas 

e conceitos para este campo científico. Com este estudo Moscovici não se limitava a 

validar os conhecimentos advindos do senso comum, mas especialmente em demonstrar 

a influência que estes podem ter na determinação de comportamentos, definindo 

práticas e significações importantes (Spink, 1995). 

O estudo de Moscovici foi publicado em um período de crise da Psicologia 

Social. Neste momento, esse campo científico buscava uma compreensão acerca da 

relação indivíduo-sociedade. Nesse contexto, o conceito de representação social trouxe 

à Psicologia Social uma redefinição de conceitos e aplicações, contribuindo 

significativamente para seu arcabouço teórico e metodológico (Leite, 2007). Isto é, com 

o estudo das representações sociais a Psicologia Social ampliou o seu espaço de 

influência tanto nas ciências humanas como em outras áreas de conhecimento. 

Como pressuposto teórico utilizado por Moscovici, destaca-se a concepção 

social de Durkheim. Para este sociólogo, eram as representações coletivas as 

responsáveis pela vida social. Ele entendia que o coletivo precedia o individual, estando 
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os aspectos sociais ligados à Sociologia e os aspectos individuais voltados para a 

Psicologia. Moscovici discordava desse pensamento, na medida em que acreditava que 

não se pode negar as influências que o indivíduo sofre pelo grupo social ao que faz parte 

(Wilbert, 2009). Assim, Moscovici preferiu utilizar o termo social para descrever de que 

maneira são formadas as representações (Vala, 1993; Wilbert, 2009), destacando que a 

qualificação da representação como social demonstrava que vai ser na interação entre os 

indivíduos que a representação acontecerá.  

Para Durkheim, a forma que o grupo pensa e organiza suas relações relaciona-se 

diretamente às representações coletivas que possuem. Ele considerou que para entender 

como a sociedade se representa é necessário levar em conta a natureza do coletivo e não 

do indivíduo. Quando nasce uma criança, a sociedade a qual ela faz parte já guarda 

costumes, crenças e formas de organizações e de comunicação própria. Na visão 

durkheimiana existe uma consciência coletiva que será responsável pelo que o sujeito se 

tornará, conduzindo suas ideias, pretensões e atitudes. Nesse sentido, suas condutas e 

sentimentos não lhe são próprias (Shimamoto, 2004). 

Ao denominar as representações como sociais, Moscovici justificou que a 

sociedade contemporânea possui uma dinamicidade e pluralidade de meios de 

comunicação que hoje seria difícil definir as representações como essencialmente 

coletivas, tal como preconizava Durkheim (Farr, 2000; Leite, 2007). Moscovici (2004) 

explicita que não existe representação sem objeto, uma vez que a representação é 

formada na relação do indivíduo com o objeto representado. Sendo assim, uma 

representação social não pode ser entendida como um processo individual, mas 

reconhecida como um fenômeno advindo das relações intergrupais e apreendido através 

da comunicação entre os sujeitos que compartilham ideias, explicações e manifestações 

entre si, diferenciando-se de outros grupos (Castanha & Araújo, 2006).  
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As representações sociais foram definidas por Moscovici (1981) como uma 

teoria do senso comum, uma vez que são formadas no convívio com o outro, e circulam 

entre as relações estabelecidas entre os grupos, tornando-se comuns a estes indivíduos 

(Wilbert, 2009). Através dessas representações pode-se conhecer como as ideias, 

pensamentos, emoções e crenças compartilhadas pelos grupos podem definir suas 

práticas e condutas (Christovam et al., 2012). Assim sendo, as representações 

construídas pelos grupos vão orientar seus julgamentos, valores e comportamentos 

diante os acontecimentos cotidianos. 

Jodelet (2001) compara as representações a sistemas de interpretação que 

conduzem as relações intergrupais, guiando e determinando os comportamentos dos 

indivíduos. Sobre isso, Galvão (2009) citou que as representações sociais são compostas 

de opiniões, crenças, emoções, atitudes e imagens, e têm como principais funções 

orientar condutas e proporcionar a comunicação entre os indivíduos e grupos. Para Silva 

(2007), estudar as representações sociais significa uma tentativa de conhecer a “visão de 

mundo” dos sujeitos envolvidos, ou seja, conhecer a forma que determinado grupo 

percebe as coisas ao seu redor e o quanto essa percepção influencia as suas atitudes. Em 

síntese, as representações produzem pensamentos e determinam condutas em situações 

do cotidiano dos sujeitos nas suas relações sociais (Santos, 2010).   

Conforme pontuado por Moscovici (1961/1978), numa representação existem 

três dimensões que explicam o seu conteúdo e seu sentido – a informação, o campo 

representacional e a atitude. A informação refere-se ao conhecimento que determinado 

grupo compartilha a respeito de um objeto social. O campo representacional indica a 

imagem que o grupo possui desse objeto. E por fim, a atitude é descrita como a 

orientação, positiva ou negativa, em relação ao objeto que a representa (Galvão, 2009).  
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Vala (1993) utilizou três critérios na consolidação das representações enquanto 

fenômenos sociais: o quantitativo, o genético e o funcional. Para o autor, uma 

representação torna-se social por ser partilhada por um grupo de indivíduos – critério 

quantitativo; por ser construída de forma coletiva, sendo resultado de ideias e valores de 

determinado grupo – critério genético; e por determinar comportamentos e práticas – 

critério funcional. A partir dessa explanação, as representações sociais podem ser 

conceituadas como um conjunto de ideias, sentimentos, atitudes e crenças, construídas 

socialmente e compartilhadas entre os grupos, tornando-as um conhecimento do senso 

comum e resultado da interação entre indivíduos no cotidiano (Jodelet, 2001; Vala, 

1993; Wilbert, 2009).  

Portanto, as representações sociais vão criar a realidade de determinado grupo na 

medida em que cada um vai explicar os acontecimentos do seu cotidiano conforme as 

ideias que compartilham sobre aquilo que se vive naquele contexto (Jodelet, 2001). A 

representação que possui vai definir e guiar o indivíduo a se comportar de alguma 

forma. Essa realidade criada por eles é que vai explicar a representação social que 

possui sobre eles mesmos (Vala, 1993; Wilbert, 2009). Dessa forma, as representações 

sociais são caracterizadas como produtoras do real. Assim sendo, possuem funções que 

abrangem grande parte da organização dessa realidade (Wilbert, 2009). Tais funções 

foram classificadas por Abric (2000) enquanto funções de saber, identitária, de 

orientação e justificadora. 

 Ao que se refere a função de saber, a representação social vai dar sentido aos 

objetos e acontecimentos sociais, oferecendo uma forma de comunicação socialmente 

partilhada, permitindo que os indivíduos entendam e expliquem a realidade. Sobre a 

função identitária, como o próprio nome indica, a representação vai criar uma 

identidade própria para determinado grupo, estabelecendo características comuns entre 
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eles, como exemplo pode-se citar as peculiaridades que uma comunidade cigana possui, 

o que os identifica enquanto grupo. De forma semelhante, na função de orientação a 

representação vai distinguir elementos sociais, buscando especificar cada grupo. Por 

fim, as representações sociais vão cumprir a sua função justificadora na medida em que 

são utilizadas para explicar as suas práticas diante outros grupos (Wilbert, 2009), o que 

significa que os sujeitos justificam suas determinadas condutas por meio das 

representações que carregam consigo. 

Entendendo tais funções fica mais fácil entender a sua relação com as atividades 

práticas no cotidiano das pessoas e a influência que as representações exercem na 

formação de atitudes, na orientação de comportamentos e na comunicação entre os 

indivíduos, visto que as suas condutas estão diretamente relacionadas às representações 

que possuem. 

Sobre as funções das representações, Moscovici (2004) ressaltou que a principal 

delas refere-se a transformação do não-familiar em familiar, buscando uma 

compreensão de fenômenos antes desconhecidos. Nesse sentido, as representações 

serviriam como tática utilizada pelos indivíduos para viver numa sociedade dinâmica e 

instável (Jovchelovitch, 2000; Leite, 2007).  

As representações encontram-se na interface entre a esfera psicológica e a social, 

sendo descritas como formas de conhecimento partilhadas socialmente. No entanto, as 

representações estão vinculadas a fatores individuais, como valores e práticas 

particulares (Oliveira, Paiva, & Valente, 2006). Portanto, as representações são 

individuais e sociais paralelamente. As condutas sociais vão refletir opiniões e 

conhecimentos do grupo social no qual o indivíduo faz parte. Isso demonstra como as 

mesmas constroem a realidade social (Guareschi, 2000). 
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Para entender melhor a forma como os atores sociais se agrupam e deliberam 

comportamentos, deve-se levar em conta o seu contexto social, além das emoções, 

crenças, atitudes, pensamentos e valores que são partilhados entre eles (Moscovici, 

2005). Trazendo-se a análise para a representação social do usuário de crack, objeto de 

estudo desta pesquisa, a representação vai receber significados de acordo com o grupo 

ao qual estão inseridos, neste caso três grupos distintos e interligados – usuários de 

crack em acompanhamento, familiares de usuários de crack e profissionais de saúde. Ou 

seja, as experiências vivenciadas pelo indivíduo e o contexto ao qual faz parte vai 

influenciar na forma de lidar com o objeto representado. 

Na formação das representações sociais dois fatores são essenciais: os aspectos 

sociais e os processos sociocognitivos. Os primeiros referem-se à própria estrutura da 

sociedade, na qual são formadas as representações, ou seja, condições socioeconômicas 

e normas, valores e atitudes particulares são reflexos de diferentes representações de um 

mesmo objeto. Em relação aos processos cognitivos supracitados, fazem alusão à forma 

que as representações sociais são apreendidas pelo grupo. Estes processos são 

denominados ancoragem e objetivação (Wilbert, 2009). A ancoragem diz respeito a 

aquilo que é assimilado e rotulado de acordo com as categorias já existentes em 

determinado grupo. Já a objetivação, trata-se da transformação de um conceito 

incorporado em um símbolo ou imagem. A objetivação vai transformar em algo 

concreto a representação ancorada nas significações atribuídas em meio às relações 

sociais estabelecidas pelo indivíduo (Moscovici, 2005; Vala, 1993; Wilbert, 2009). 

Sobre o conceito de ancoragem, Jodelet (2001) o avalia como responsável por 

dar sentido aos acontecimentos e objetos sociais, inserindo-os numa rede de acepções. 

Isso implica dizer que uma representação é construída sobre ideias já formadas. No que 

diz respeito a objetivação, trata-se da transformação dos conceitos introjetados em 
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esquemas imagéticos, tornando as representações fenômenos palpáveis (Shimamoto, 

2004).   

Para Santos (2010) as representações seriam como teorias do senso comum 

numa ancoragem que, ao serem internalizadas, permitiriam a organização da realidade, 

descrevendo e/ou prescrevendo modos de interpretação e comportamento frente aos 

objetos. Diante do novo, a ancoragem tornaria familiar o estranho. Nesse sentido, a 

ancoragem funcionaria como uma âncora ou ponto de fixação de determinada ideia. A 

dependência química como um problema de saúde pública, por exemplo, estaria ligada a 

inúmeras significações e questões sociais que se constituiriam na ancoragem, os moldes 

interpretativos, da representação sobre esse objeto. 

Em relação a objetivação, destaca-se a noção desse processo quando se diz que 

este possibilita a materialização de algo abstrato, que é o ato de criar uma imagem que 

represente o conceito apresentado. Enfim, objetivar significa trazer para realidade o que 

está no domínio da abstração (Santos, 2010). O fenômeno das drogas, por exemplo, 

pode ser objetivado no tempo, uma vez que há alguns anos não existiam na sociedade 

tantos danos causados por essas substâncias.  

Para Leite (2007), o funcionamento de uma representação é entendido por meio 

dos processos de ancoragem e objetivação. Estes dois processos mantém-se articulados 

para permitir que o desconhecido seja incorporado um sistema de esquemas já 

introjetados. A ancoragem significa a compreensão de algo novo, tornando-o familiar. 

Já a objetivação refere-se em transformar o abstrato em concreto (Jovchelovitch, 2000; 

Leite, 2007). Ou seja, objetivar significa criar uma imagem para o conceito apreendido 

(Moscovici, 2004). Entender esses processos significa olhá-los como formadores da 

realidade e não somente como parte dela (Galvão, 2009). 
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A interação entre a objetivação e a ancoragem permite um maior entendimento 

acerca do processo de formação de uma representação, dos significados atribuídos a um 

objeto, situação ou pessoa, além da orientação e comportamentos. Dessa forma, é 

possível a verificação da posição que cada grupo assume diante de algum objeto 

(Santos, 2010). Enfim, na ancoragem a representação transforma o social, pois a mesma 

é construída segundo ideias e crenças já enraizadas; e na objetivação o social transforma 

um conhecimento em representação (Trindade, Santos, & Almeida, 2011). 

Percebe-se, hoje, uma maior compreensão acerca da Teoria das Representações 

Sociais, não somente no que se refere ao seu conceito, mas também ao entendimento 

dos processos que explicam de que forma as representações sociais são construídas – 

ancoragem e objetivação. Evidentemente que estes continuam sendo conceitos 

fundamentais nessa teoria (Trindade et al., 2011). 

Atualmente, os estudos e as pesquisas realizadas no âmbito das representações 

sociais vêm se constituindo numa área de investigação importante nas ciências sociais e 

humanas (Freire et al., 2012). Enfim, esse interesse tem se espalhado por diversas áreas 

de conhecimento, tornando-se eixo de pesquisas importantes para a revelação da 

realidade social, possibilitando a investigação de fenômenos com abrangência social, 

como por exemplo, a drogadição (Galvão, 2009). 

 A teoria do núcleo central, desenvolvida por Abric, apresenta hoje, um alto grau 

de elaboração teórico-conceitual e de refinamento metodológico, bem como uma 

importante produção empírica, o que faz dela um dos mais efetivos desenvolvimentos 

no campo de estudos das representações sociais (Sá, 1996). O recurso à análise 

estrutural das representações sociais dos usuários de crack, seus familiares e 

profissionais justifica-se pela possibilidade de identificar os elementos componentes do 
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núcleo central e do sistema periférico de representações ligadas ao próprio usuário no 

que diz respeito à sua imagem perante a sociedade.  

 

2.2. A Teoria do Núcleo Central (TNC) 

 

Jean Claude Abric propôs, em 1976, uma abordagem voltada para os aspectos 

estruturais das representações sociais a qual denominou Teoria do Núcleo Central 

(TNC) (Silva, 2007). Essa teoria pressupõe a existência de dois sistemas na organização 

de uma representação social – núcleo central e sistema periférico – (Machado & 

Aniceto, 2010), sendo considerada uma característica específica dessa organização a 

ideia de centralidade (Abric, 2000; Marques, Oliveira, & Gomes, 2004). 

Segundo pressupõe a TNC, uma representação social é caracterizada como um 

conjunto de informações, opiniões, crenças e atitudes, formado por dois sistemas 

complementares entre si – o central e o periférico (Abric, 2000). O núcleo central possui 

uma base social e coletiva, o que define a sua homogeneidade entre os grupos, sua 

estabilidade e sua resistência a mudanças. Ele não depende da realidade cotidiana, 

mantendo relação com condições históricas, permeadas por valores e normas sociais do 

grupo. É nele que se encontram os elementos mais permanentes e estáveis de uma 

representação, sendo estes de natureza normativa e funcional (Machado & Aniceto, 

2010; Wilbert, 2009).  

O núcleo central desempenha duas funções importantes: geradora e 

organizadora. A primeira acontece no momento em que os significados de outros 

elementos que compõem uma representação são criados ou modificados por este núcleo. 

Quando a representação se integra e torna-se estável cumpre-se a função organizadora 
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(Abric, 2000; Silva, 2007). Em outras palavras, é por este elemento, que os outros 

elementos que fazem parte da representação, tomam sentido. 

De acordo com Abric (2000), o núcleo central é composto por um ou mais 

elementos, que dão significados às representações. É este elemento que vai propiciar 

estabilidade, coerência, continuidade e consensualidade às mesmas. Assim, o núcleo 

central vai ser considerado aquele elemento que assume um papel privilegiado numa 

representação, pois os demais elementos estarão organizados ao seu redor e vão 

depender deste na definição do valor e importância que terá para o sujeito (Marques 

etal., 2004). Portanto, o que vai caracterizar uma representação vai ser o núcleo central, 

uma vez que este elemento lhe atribui estabilidade e identidade. Nesse sentido, será 

mais estável e resistente a mudanças e influências do meio. Caso ocorra alguma 

mudança no elemento central, toda a representação sofrerá modificação (Sá, 1996).  

Em torno do núcleo central estão localizados os elementos periféricos (Abric, 

2000, Silva, 2007). Este sistema permite a ligação entre o núcleo central e a realidade 

concreta. São esses elementos que tornam as representações mais flexíveis e móveis 

(Marques et al., 2004), por estarem mais próximos ao contexto imediato, admitindo, 

assim, uma integração de experiências e conhecimentos individuais, permitindo a 

heterogeneidade entre os grupos (Abric, 2000; Campos, 2003). 

Segundo Abric (2000), esses elementos cumprem três funções na determinação 

de uma representação: concretização, regulação e defesa. Sua função de concretização 

relaciona-se ao processo de ancoragem descrito por Moscovici, uma vez que os 

elementos periféricos dependem do contexto imediato e são resultados desse processo.   

É através da função de regulação, que a representação pode se adaptar às evoluções 

desse contexto (Abric, 2000; Silva, 2007). Isso permite que novas representações sejam 

integradas ao sistema periférico. A função de defesa consiste em proteger as 
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representações de mudanças, sendo adaptável, flexível e tolerante a contradições sobre o 

objeto (Galvão, 2009). O sistema periférico vai assimilar tais contradições, evitando que 

estas alcancem o núcleo central, o que resultaria na modificação completa da 

representação (Shimamoto, 2004). Dessa forma, uma representação vai ser atualizada e 

contextualizada pelos elementos periféricos (Machado & Aniceto, 2010). 

Conforme descrito por Abric (2000), esses dois sistemas se complementam, 

embora pareçam contraditórios. Enquanto o núcleo central refere-se à história do grupo, 

sendo, portanto, consensual, estável, rígido e resistente às mudanças; o sistema 

periférico possui uma maior flexibilidade, o que torna possível que diferentes 

experiências individuais sejam integradas ao sistema. Os elementos periféricos são, 

portanto, sensíveis às influências do contexto imediato.  

Complementando essa diferenciação, Silva (2007) explicita que ambos os 

sistemas possuem funções próprias.  O sistema central vai gerar o significado da 

representação e definir a sua organização. Enquanto o sistema periférico vai permitir a 

sua adaptação à realidade concreta (Abric, 2000). Essas características foram 

sintetizadas por Wilbert (2009), conforme pode ser visto no Quadro 1: 

 

Quadro 1 

 

Características do Núcleo Central e Elementos Periféricos das Representações Sociais 

Sistema central Sistema periférico 

 Relacionado com a memória coletiva 

e a história do grupo. 

 Consensual – define a 

homogeneidade do grupo. 

 Estável, coerente e rígido. 

 Não muito sensível ao contexto. 

 Funções: gerar o significado da 

representação; determinar sua 

organização. 

 Permite a integração de experiências e 

histórias individuais. 

 Suporta a heterogeneidade do grupo. 

 

 Flexível, gera contradições. 

 Sensível ao contexto. 

 Funções: permitir adaptação à realidade 

concreta; permitir diferenciação de 

conteúdo; proteger os elementos do 

núcleo central. 

Fonte: Wilbert, 2009, p. 30. 
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Sendo uma representação um conjunto organizado e estruturado, o sistema 

central relaciona-se aos valores, crenças e atitudes que são historicamente ligadas a 

determinado objeto; e o periférico estaria voltado ao contexto cotidiano e imediato do 

sujeito e as suas particularidades (Lima & Machado, 2010).  

Pensando a respeito das questões metodológicas da teoria das representações 

sociais, Abric (2000) enfatizou algumas técnicas que considerou adequadas para este 

modelo teórico. A técnica de associação livre foi descrita pelo autor como um método 

que possibilita conhecer os elementos que compõem uma representação segundo o 

estímulo de uma palavra indutora (Costa & Almeida, 1999).  

Criada por Vergès, a técnica de coleta evocação livre (EVOC) consiste em 

estabelecer associações livres por meio de palavras-estímulo, onde os entrevistados 

produzem vocábulos ou expressões que vêm à mente ao escutar a palavra indutora 

(Costa & Almeida, 1999).  As propostas de Vergès foram ressaltadas por Abric (2000) 

ao relatar que a técnica supracitada possibilita o acesso a um conjunto de palavras 

evocadas mais frequentemente, indicando os elementos organizadores de uma 

representação. Buscando uma melhor identificação desses componentes, Vergès (2002) 

criou uma técnica que estabelece quatro quadrantes (Quadro 2): 

 

Quadro 2. 

 

 Organização do Quadro de Quatro Casas 

1º Quadrante 2º Quadrante 

Elementos centrais 

(tendem a compor o núcleo central) 

Elementos da 1ª periferia 

(intermediários) 

3º Quadrante 4º Quadrante 

 

Elementos de contraste 

Elementos da 2ª periferia 

(tendem a compor os elementos 

periféricos) 
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No primeiro quadrante, localizado na parte superior esquerda, estão localizadas 

palavras que foram evocadas mais prontamente e apresentaram maior frequência, 

constituindo-se na parte mais estável e permanente de uma representação, denominado 

núcleo central. O quadrante inferior esquerdo, terceira parte do quadro, é chamado de 

zona de contraste e envolve palavras que apresentaram menores frequências, embora 

também tenham sido prontamente evocadas, o que pode supor diferenças de 

centralidade na representação para grupos específicos. Os outros quadrantes, localizados 

à direita (superior e inferior) englobam palavras que foram evocadas em menores 

quantidades e tiveram frequências maiores ou menores, sendo chamadas de primeira e 

segunda periferia (Oliveira, 2013; Sá, 1996). Na periferia estão localizados os elementos 

da representação que se relacionam ao contexto imediato e a realidade cotidiana, sendo, 

portanto, instáveis (Oliveira, 2013). O estudo de cada quadrante tem sua importância na 

análise de uma representação (Abric, 2000).  

A partir do momento em que os elementos centrais e periféricos sejam 

identificados, é possível que os componentes mais estáveis numa representação sejam 

reconhecidos, possibilitando a compreensão dos fatores que influenciam o 

comportamento do sujeito (Wilbert, 2009). Assim sendo, encontrar os elementos mais 

significativos e presentes na representação acerca do usuário de crack, poderá 

proporcionar um maior entendimento sobre o modo como atores sociais envolvidos 

nessa problemática – usuários, familiares e profissionais –, lidam com as questões 

relacionadas ao crack. Esse entendimento poderá servir como base para ações 

preventivas e estratégias a serem utilizadas no acompanhamento desses indivíduos. 
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2.3. Representações Sociais e Drogadição  

 

Como salientado por Trindade, Santos e Almeida (2011), há vários campos de 

pesquisa em representações sociais. Inúmeros trabalhos têm sido desenvolvidos no 

Brasil utilizando como base teórica a Teoria das Representações Sociais, o que mostra a 

importância científica que esse modelo tem atingido nas últimas décadas. 

Buscando conhecer quais as concepções mantidas por profissionais que lidam 

diariamente com dependentes químicos, pesquisas (Lima, Costa, Figueiredo, & 

Schraiber, 2007; Martini & Furegato, 2008; Nascimento et al., 2010; Oliveira, 

McCallum, & Costa, 2010; Spricigo & Alencastre, 2004) assinalam percepções gerais a 

respeito do consumo de drogas psicoativas. Entre as representações encontradas nos 

discursos de professores, pode-se citar a pesquisa realizada por Martini e Furegato 

(2008), onde foi encontrado que as concepções mais gerais dessa classe profissional 

sobre o usuário de drogas dizem respeito a imagem de um jovem vulnerável, possuidor 

de carências em vários setores de sua vida. Para a população estudada esta 

vulnerabilidade seria um dos principais motivos que leva o indivíduo a consumir 

drogas. 

Na área da saúde, profissionais relataram a dificuldade que possuem na forma de 

lidar com este sujeito e demonstraram uma falta de manejo no cotidiano de trabalho. Os 

usuários são vistos como delinquentes, pessoas que não se deve confiar, doentes 

mentais e aquele que precisa se tratar (Spricigo & Alencastre, 2004). Sobre as 

representações sociais de agentes comunitários de saúde acerca do consumo de drogas, 

Oliveira et al. (2010) assinalaram que as concepções dos entrevistados remetem a sinais 

de comportamentos preconceituosos e estereótipos voltados para as drogas e aos 

usuários, sobretudo no que se refere ao sexo e classe social. Além desse dado, os 
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autores explicitam a invisibilidade do consumo enquanto problema de saúde pública 

(Oliveira et al., 2010). Acepções como estas mostram que tais conteúdos relacionam-se 

aos elementos que contribuem para os processos de ancoragem dessas representações. 

Segundo essa linha de raciocínio, Lima et al. (2010) descreveram a influência 

das concepções de profissionais de saúde sobre o serviço prestado a pacientes usuários 

de drogas. Neste estudo, os participantes relataram dificuldades em identificar usuários 

e drogas entre seus pacientes, o que pode demonstrar, mais uma vez, a invisibilidade da 

questão. Os resultados da pesquisa ainda apontaram que os trabalhadores que atuam na 

área da saúde acreditam que esses usuários sejam pacientam mais difíceis de tratar e 

acompanhar por tumultuarem o serviço e/ou aderirem ao tratamento corretamente. 

Na pesquisa realizada por Silva (2007) pretendeu-se analisar as representações 

sociais sobre as drogas na concepção de familiares de usuários. Para tanto, a autora fez 

uma comparação entre as representações de membros da família em tratamento e 

aqueles que haviam iniciado há pouco tempo esse acompanhamento. Foi percebido na 

pesquisa que houve uma reconstrução das representações. Os dois grupos analisados 

apresentaram tendências distintas. Enquanto um grupo manteve o foco na substância e 

na dependência enquanto doença, o segundo grupo inseriu o problema numa dinâmica 

relacional, onde tanto o usuário quanto a droga carregavam significações importantes. 

Esse resultado pode indicar diferentes formas de conviver com esse problema. 

Considerando que as representações podem sofrer influências de experiências imediatas, 

é presumível que essa distinção entre as concepções apresentadas pelos grupos indique 

maneiras diferentes de lidar com a situação. 

Campos e Reis (2010) buscaram compreender as representações sociais de 

mulheres alcoolistas a respeito do uso do álcool. As concepções mais frequentes 

referem-se a questões familiares, profissionais e de gênero. Nesse sentido, as entrevistas 
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compararam o consumo do álcool entre homens e mulheres, julgando ser mais errado o 

uso entre estas, uma vez que uma usuária vai se afastar de obrigações próprias de 

mulheres, impostas culturalmente, como o cuidado materno, as tarefas domésticas e 

laborais. Sobre as representações acerca do álcool, Santos e Velôso (2008) compararam 

as percepções de alcoolistas com a de sua família. De forma geral, a dependência 

química foi relacionada a problemas vivenciados no círculo familiar e/ou no meio social 

a que pertence, como influência de amigos ou conhecidos. 

O estudo da dependência química no campo da Teoria das Representações 

Sociais tem surgido bastante na área da saúde (Araújo, Castanha, Barros, & Castanha, 

2006; Castanha & Araújo, 2006; Meira & Arcoverde, 2010; Oliveira et al., 2006; 

Vieira, 2010). Tendo em vista a proximidade que agentes comunitários de saúde têm 

com a população, esta categoria profissional tem contribuído com as pesquisas sobre o 

consumo de drogas. Na pesquisa realizada por Castanha e Araújo (2006) sobre as 

concepções dessa categoria a respeito do álcool, os agentes de saúde representaram este 

objeto como uma substância que faz mal, que prejudica a saúde e pode levar à morte. 

Numa outra pesquisa, em relação às representações sobre a maconha (Araújo et al., 

2006), os agentes comunitários apresentaram concepções generalistas, como a visão 

dessa substância enquanto erva, planta alucinógena que provoca alterações no 

metabolismo da pessoa. Além disso, indicaram que o consumo da maconha pode 

contribuir para a iniciação do consumo de outras drogas. 

Outra profissão ligada a pesquisas sobre drogas é a enfermagem. As 

representações sociais que ancoram as práticas de enfermeiros têm influenciado na 

forma de lidar com pacientes que fazem uso de drogas (Meira & Arcoverde, 2010; 

Vieira, 2010).  Analisando as práticas de enfermeiros sobre o trabalho com dependentes 

químicos, Vieira (2010) identificou divergências entre a assistência oferecida aos 
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usuários de drogas e aos demais pacientes, uma vez que não foram relatadas práticas 

como intervenções, mas o contato com este paciente limitava-se a conversas ou 

encaminhamentos. No estudo de Meira e Arcoverde (2010), buscou-se as representações 

de enfermeiros acerca do alcoolismo. Os autores perceberam, através dos discursos 

analisados, que as atitudes desses profissionais baseavam-se em experiências pessoais, o 

que implicava em pouco comprometimento com as questões relacionadas ao 

alcoolismo. 

As representações de acadêmicos sobre o assunto também tem ganhado interesse 

por parte de pesquisadores (Coutinho, Araújo, & Gontiés, 2004; Fonseca et al., 2007; 

Lopes et al., 2009). A importância de estudos desse tipo reside no fato de conhecer as 

concepções de futuros profissionais acerca de determinado problema a fim de prepará-

los a lidar com a situação da melhor forma. No trabalho realizado por Lopes et al. 

(2009), com estudantes de enfermagem, referiu instrumentos citados para o contato com 

os usuários de drogas. Embora o diálogo e a atenção tenham sido alegados como 

estratégias de aproximação, foram verificadas crenças e atitudes que impediriam uma 

relação produtiva com estes sujeitos. 

Investigando as representações da maconha entre estudantes de psicologia, 

Fonseca et al. (2007) verificaram diferenças de gênero nos discursos dos universitários. 

Enquanto os alunos objetivaram a maconha enfatizando a busca pelo prazer, as alunas 

voltaram-se aos aspectos psicológicos e sociais decorrentes do uso dessa droga. Outras 

diferenças sobre as representações da cocaína foram encontradas no estudo realizado 

por Araújo, Gontiés e Nunes Júnior (2007) com universitários. Numa comparação entre 

os discursos de estudantes da área da saúde e da área jurídica, foi percebido que a 

formação profissional influenciava na construção da representação. Assim, os 

estudantes da área do Direito focalizaram suas falas em aspetos legais do consumo da 
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cocaína; enquanto os da área da saúde objetivaram suas representações em fatores 

relacionados ao tratamento da dependência (Coutinho et al., 2004; Araújo et al., 2007).  

A partir dessa explanação, percebe-se que os papéis sociais influenciam na 

construção da representação sobre determinado objeto. Ou seja, é provável que 

diferentes discursos produzam representações distintas; fontes de ancoragem e 

objetivação diferenciadas em torno de um mesmo objeto. Portanto, esta pesquisa 

pretende apreender as diversas representações sociais acerca do usuário de crack entre 

grupos que assumem diferentes papéis na sociedade – usuários de crack, familiares e 

profissionais –, mas que mantém relação nesse problema da dependência química.  

As pesquisas citadas mostram que questões atuais, como a drogadição, vêm 

sendo estudadas, atraindo o interesse de investigadores de diversas áreas, o que vem a 

contribuir para o desenvolvimento do conhecimento no campo das representações 

sociais. Nota-se que vários estudos sobre drogas têm sido desenvolvidos, todavia, esses 

estão focados, frequentemente, na perspectiva de outros grupos populacionais, e não sob 

a ótica do próprio usuário. Assim, ressalta-se a necessidade de novas pesquisas voltadas 

para este objeto. 
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CAPÍTULO III 

OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Analisar as representações sociais atribuídas aos usuários de crack e ao seu uso 

na perspectiva de usuários, de familiares desses usuários e de profissionais de saúde 

inseridos no CAPS. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Caracterizar o perfil dos usuários de crack, dos familiares e dos profissionais de 

saúde; 

 Descrever o conteúdo e a estrutura das representações sociais a respeito do uso 

do crack, do usuário de crack e do seu futuro na concepção de profissionais, dos 

familiares dos usuários e dos próprios usuários de crack; 

 Comparar conteúdo e estrutura das representações sociais acerca do uso do 

crack, do usuário de crack e do seu futuro segundo os profissionais, os usuários 

e os seus familiares. 
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CAPÍTULO IV 

MÉTODO 

 

4.1. Local 

 

A pesquisa foi realizada em quatro CAPS, sendo três localizados no interior do 

estado de Sergipe – Itabaianinha, Poço Verde e São Cristóvão – e um na capital, 

Aracaju. Este último classificado como CAPS AD, destinado a usuários de álcool e 

outras drogas. A escolha desses locais se deu por razões estratégicas, uma vez que os 

municípios escolhidos possuem elevado índice de consumo de crack entre sua 

população e por servir, também, como fronteira interestadual para disseminação da 

droga. 

Conforme explicitado pelo Ministério da Saúde (2004), as pessoas atendidas nos 

CAPS são aquelas que apresentam grave comprometimento psíquico, incluindo os 

transtornos relacionados às substâncias psicoativas. Os CAPS AD, voltados para 

pessoas cujo principal problema é o uso prejudicial de álcool e outras drogas, passaram 

a existir a partir de 2002. Esse tipo de CAPS possui leitos de repouso com a finalidade 

exclusiva de tratamento de desintoxicação. Os profissionais que trabalham nos CAPS 

possuem diversas formações e integram uma equipe multiprofissional. É um grupo de 

diferentes técnicos de nível superior e de nível médio. Os profissionais de nível superior 

são: enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, 

pedagogos, professores de educação física ou outros necessários para as atividades 

oferecidas nos CAPS. Os profissionais de nível médio podem ser: técnicos e/ou 

auxiliares de enfermagem, técnicos administrativos, educadores e artesãos. 
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4.2. Participantes 

 

Mediante critério de saturação, os indivíduos foram selecionados por terem 

experienciado o fenômeno central, sendo utilizada uma amostra intencional, ou seja, 

todos os participantes deveriam ser integrantes de famílias que tivessem entre seus 

membros, usuários de crack que fossem acompanhados pelos profissionais em serviço 

num Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Assim, os critérios de inclusão utilizados 

foram: a) Os usuários de crack deveriam estar em acompanhamento no CAPS; b) Os 

profissionais deveriam manter um contato direto com estes usuários na sua prática no 

CAPS; e c) O familiar deveria manter uma relação próxima com o usuário, ou seja, 

deveria ter vivenciado as consequências do uso de crack na vida do mesmo. Portanto, a 

amostra final do estudo ficou composta por 30 usuários de crack em acompanhamento, 

20 familiares e 30 profissionais inseridos nos CAPS pesquisados, totalizando uma 

amostra de 80 participantes. 

Por familiares, neste trabalho, considerou-se qualquer pessoa vinculada a um 

usuário de crack que chegue a instituição acompanhando-o. Foi utilizado como critério 

de exclusão que os usuários nestas famílias não apresentem um diagnóstico paralelo de 

transtornos mentais severos. Ao que se refere aos profissionais, foram incluídos todas as 

categorias de nível superior e médio que tiveram disponibilidade em participar, desde 

que mantivessem algum tipo de contato com o usuário de crack em atividades realizadas 

no CAPS. 
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4.3. Instrumentos 

 

A entrevista, instrumento utilizado neste estudo para o procedimento de coleta 

de dados, é empregada para mapear e compreender as narrativas dos atores sociais. Tem 

o objetivo de “apresentar uma amostra do espectro de pontos de vistas” (Gaskell, 2004, 

p. 70) e permitir contato mais direto e profundo com os atores e suas representações 

sociais sobre os usuários de crack. Para tanto, elaborou-se um roteiro para uma 

entrevista, que foi gravada com autorização dos entrevistados, com temas norteadores, 

onde o entrevistado pôde discorrer livremente sobre o tópico sugerido dentro de uma 

estrutura dialógica. De acordo com Minayo (2008), a entrevista é utilizada geralmente 

na descrição de casos individuais, na compreensão de especificidades culturais para 

determinados grupos e para comparabilidade de diversos casos. Dessa forma, foram 

elaboradas entrevistas distintas a cada grupo estudado: usuários (ANEXO D), 

profissionais (ANEXO E) e familiares (ANEXO F). 

Com a entrevista foi aplicado um questionário sociodemográfico, a fim de 

caracterizar a amostra selecionada, contendo as seguintes variáveis comuns aos grupos 

estudados: sexo, cor de pele ou raça, idade, escolaridade, trabalho, estado civil, religião 

e renda. Cada grupo possui sua especificidade no contexto do uso do crack e, por isso, 

contém itens, no questionário, próprios a cada categoria. 

Em relação às entrevistas direcionadas aos usuários e familiares ainda 

constavam: com quem mora, uso de outras drogas, problemas com a justiça, problemas 

com a família, internação do usuário, forma de uso do crack (sozinho ou em grupo), 

convivência com outros usuários de drogas e citar quais drogas. Ainda sobre as 

variáveis sociodemográficas, na entrevista destinadas aos profissionais, acrescentou-se: 
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tempo de formação, tempo de trabalho no CAPS, especialização na área, se havia 

intenção de trabalhar na área, único emprego, onde reside.   

Foi utilizada ainda para a coleta de dados, a técnica de evocação livre, 

considerando as propriedades qualitativas e quantitativas na determinação dos 

elementos centrais e periféricos de uma representação social. Segundo Machado e 

Aniceto (2010), esta técnica é um tipo de investigação aberta que se estrutura a partir da 

evocação de respostas dadas com base em um estímulo indutor, neste caso, a palavra 

“crack”, o que permite colocar em evidência, universos semânticos relacionados a este 

objeto.  

Neste estudo, a técnica de evocações consistiu em perguntar aos participantes: 

“Quando você ouve a palavra crack quais as primeiras palavras que vem à mente?; “O 

que vem à sua mente quando pensa em usuário de crack?”; “O que vem à mente quando 

se pensa em futuro deste usuário?”A questão permitia a evocação de três palavras. Os 

termos em destaque foram escolhidos como palavras-estímulo por se tratar do objeto 

central dessa pesquisa, além de buscar entender de que forma são representadas as 

pessoas que se vinculam ao crack enquanto grupo específico. Como definido por Menin 

(2006), a associação livre admite a ativação de conhecimentos pré-existentes sobre os 

grupos, formados nas relações sociais, que se revelam através de verbalizações ou 

expressões.  

 

4.4. Procedimentos 

 

Anteriormente a pesquisa ser realizada, foi mantido um contato prévio com as 

instituições escolhidas e entregue as Solicitações de Autorização para a Pesquisa 

(ANEXO A), onde foram descritos os critérios éticos da pesquisa e seus objetivos, 
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assim como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO B) assinado pelos 

participantes e/ou responsáveis, em casos de usuários menores (ANEXO C). 

Inicialmente a coleta foi realizada nos CAPS localizados nos municípios mais 

distantes da capital, em seguida continuou sendo realizada em mais dois CAPS, um 

localizado em Aracaju e o outro na região denominada Grande Aracaju. Nestes, houve 

uma tranquilidade maior em relação a realização das entrevistas, no entanto, por causa 

de alguns impasses burocráticos a conclusão da coleta dos dados se estendeu além do 

esperado. 

Nos quatro campos de pesquisa, os procedimentos foram semelhantes. Em 

relação aos profissionais entrevistados, explicou-se a proposta e finalidade do estudo e 

solicitou-se a participação voluntária deles. Não houve qualquer resistência na sua 

participação. Ao que se refere aos usuários de crack, algum dos profissionais presentes 

indicavam quais faziam uso do crack e a pesquisadora se dirigia até eles, se apresentava 

e explicava o estudo a ser realizado, solicitando a participação dos mesmos. Neste grupo 

também não houve resistência em participar, pelo contrário, os usuários mostraram-se 

receptivos e incentivavam a participação e colaboração de outros, comportamento que 

ajudou bastante na pesquisa. 

Já em relação às entrevistas feitas com os familiares não ocorreu conforme os 

outros grupos. À medida que a pesquisa acontecia, foi perceptível a dificuldade 

existente entre a relação CAPS/família, o que dificultou o contato com o grupo dos 

familiares dos usuários de crack. Nesse sentido, foi necessário criar uma estratégia de 

busca e a amostra foi concluída realizando-se visitas domiciliares às famílias. Essas 

visitas foram possíveis pela colaboração de agentes redutores de danos que 

acompanham aquela região. 
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De forma geral, as entrevistas levaram de 30 a 60 minutos, tendo uma média de 

40 minutos. Todas as entrevistas feitas com profissionais foram gravadas com o 

consentimento dos mesmos. Já as realizadas com os usuários e familiares ficaram 

divididas entre aqueles que concordaram na gravação e aqueles que não permitiram, 

sendo estas escritas à mão. Apesar disso, não houve perda significativa em relação aos 

conteúdos transmitidos. 

 

4.4.1 Procedimentos Éticos 

 

Conforme resolução CNS Nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde acerca de pesquisas realizadas com seres humanos, o projeto de 

pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética local após consentimento do Núcleo de 

Educação Permanente, da Secretaria Municipal de Aracaju, a qual autorizou a 

realização da pesquisa (ANEXO G). A mesma foi aprovada no Comitê de Ética de 

Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe (ANEXO H), 

protocolo nº CAAE 03210212.8.0000.0058. 

Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) em duas vias, ficando uma com mesmos e outra com a pesquisadora 

responsável pelo estudo. Em casos de usuários menores, os responsáveis assinaram o 

termo citado. Nesse documento foi explicado os objetivos da pesquisa, os fins 

científicos dos resultados, bem como em que consistiria a participação dos pesquisados. 

Além disso, havia também as instruções recomendadas pelo comitê de ética, como 

sigilo, participação voluntária, ausência de risco e retirada do consentimento a qualquer 

momento. O termo continha ainda às informações necessárias para contatar a 
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pesquisadora. Ressalta-se ainda que a participação dos sujeitos na pesquisa não 

acarretou prejuízos a sua integridade física, moral, psicológica e/ou social. 

 

4.5. Análise de Dados 

 

Para análise de evocações os dados foram organizados e processados através do 

software EVOC (Ensemble de Programmes Permettantl 'Analyse dês Évocations). Ele 

realiza uma análise estatística das evocações dos participantes, organizando-as num 

esquema que considera tanto a frequência de aparição das respostas quanto a ordem em 

que elas são evocadas. É a partir da interação entre os critérios de frequência e ordem de 

evocação que é definida a importância das respostas e seu tipo de relação com o termo 

indutor (Vergès, 2002). 

A quantidade mínima de evocações para entrar na análise foi de 6, e o ponto de 

corte para a ordem média de evocações (OME) foi de 1,5, tendo como frequência 

intermediária o valor 11. Considerando que as evocações foram multiplicadas cinco 

vezes, esses valores formam o critério escolhido para a inserção das evocações em cada 

quadrante conforme significância das respostas. Os termos evocados pelos participantes 

da pesquisa foram categorizados conforme radicais e/ou sentido comum, por exemplo: 

triste/tristeza e cadeia/prisão foram agrupadas, tornando o banco de dados mais 

homogêneo. Importante destacar que esse agrupamento foi feito de modo que o 

significado das palavras fosse mantido.  

Elaborado por Pierre Vergès, o EVOC permite a realização de cálculos 

estatísticos, construindo matrizes de coocorrências, os quais servem de base para a 

construção do quadro de quatro casas. Conforme Pierre Vergès (2002), os quatro 

quadrantes podem ser assim interpretados: no primeiro situam-se os elementos mais 
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relevantes e, por isso, possíveis de constituírem o núcleo central de uma representação. 

Estes elementos são os mais prontamente evocados e citados com frequência elevada 

pelos sujeitos. O segundo e o terceiro quadrantes correspondem aos elementos menos 

salientes na estrutura da representação, contudo eles são significativos em sua 

organização. No segundo quadrante estão os elementos que obtiveram uma frequência 

alta, mas que foram citados em últimas posições; no terceiro quadrante, também 

denominado Zona Contraste (ZC), encontram-se os elementos que foram citados numa 

frequência baixa, porém foram evocados primeiramente. No quarto quadrante estão os 

elementos que correspondem à periferia distante ou segunda periferia. Nele estão os 

elementos menos citados e menos evocados em primeira mão pelos sujeitos. 

 Os dados sociodemográficos foram submetidos a análise com o software SPSS 

for Windows, versão 18, por meio de estatística descritiva, observando-se frequências, 

médias e desvios-padrão, a fim de caracterizar a amostra estudada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando que as práticas e condutas dos indivíduos podem ser definidas 

pelas representações que possuem acerca de determinado objeto (Christovam et al., 

2012), buscou-se, neste estudo, conhecer de que forma se organizam as representações 

sociais dos grupos analisados sobre o usuário de crack, a fim de avaliar de que forma os 

seus julgamentos e valores se relacionam aos comportamentos que possuem diante da 

situação. Ou seja, esta pesquisa parte do pressuposto que as representações sociais sobre 

o usuário de crack guiam e orientam as pessoas a se comportarem de determinada 

maneira nos acontecimentos do cotidiano. 

Após serem submetidas ao software EVOC, as respostas obtidas na pesquisa 

foram classificadas conforme importância baseada nas frequências e Ordem Média de 

Evocação (OME). Uma vez realizada essa análise, o programa apresentou os resultados 

a partir de um quadro formado por quatro partes. Notar-se-á que as palavras nas tabelas 

foram dispostas conforme sua OME, considerando que quanto menor a ordem de 

evocação, mais importância tem na representação.  Os significados atribuídos a cada um 

desses quadrantes foram interpretados segundo os pressupostos da abordagem estrutural 

das representações sociais (Abric, 2000) e servem como referência para refletir sobre as 

representações ligadas aos usuários de crack, principal objetivo deste estudo. 

A fim de caracterizar a amostra utilizada nesta pesquisa, foi feita uma estatística 

descritiva através da análise realizada pelo software SPSS, utilizando os dados 

sociodemográficos de cada entrevista. Após essa descrição, os quadros de quatro casas 

fornecidos pelo EVOC foram analisados e discutidos, partindo-se, primeiramente, de 
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uma análise por grupo, para em seguida realizar uma comparação entre as 

representações encontradas.  

 

5.1. Perfil da Amostra  

 

5.1.1. Usuários de Crack 

 

Semelhante a resultados descritos em estudos anteriores (Nappo, Galduroz, & 

Notto, 1996; Oliveira & Nappo, 2008; Sanchez & Nappo, 2007), os usuários de crack 

que fizeram parte da amostra desse estudo são, em sua maioria, do sexo masculino 

(83,3%), sendo a média de idade 27,1 (DP = 7,23), solteiros (80,0%), de baixo nível 

socioeconômico (66,7% não possuem renda), baixo grau de escolaridade (com 76,7% 

dos usuários sem o ensino fundamental completo) e sem vínculos empregatícios 

formais, o que pode ser confirmado pelo alto índice percentual (73,3%) de 

desempregados na amostra. Além disso, entre os 26,7% que representam aqueles que 

estão empregados, há aqueles que estão em empregos temporários ou “bicos”, como são 

conhecidos popularmente, entre os mais comuns estão a função de guardar carros e 

lavar seus vidros durante a parada no sinal de trânsito. A ilustração desses dados pode 

ser observada na Tabela 1. 

O indicador relacionado ao estado civil foi um dos mais significativos, visto que 

80,0% da amostra se definiram como solteiros. Este índice pode refletir a dificuldade 

que um usuário de droga, especialmente do crack, tem para manter relações estáveis. 

Interessante trazer os dados referentes às outras opções, sendo 13,3% casados e 6,7% 

viúvos. Entre os casados, metade relatou que vive em união estável com companheiro 

(a) que também é usuário (a) de drogas, o que pode explicar a permanência do 
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relacionamento. No que diz respeito às condições socioeconômicas dos sujeitos 

entrevistados, prevaleceu a falta de renda, sendo 66,7% dos casos, dado concernente ao 

número de desempregados (73,3%). Entre os usuários, 20,0% declarou não possuir 

nenhuma renda familiar, o que pressupõe a existência de rupturas familiares e o 

afastamento entre seus membros. 

Corroborando Garcia, Zacharias, Winter e Sontag (2012), o baixo grau de 

escolaridade encontrado continuamente nos estudos realizados sobre o perfil do usuário 

de crack pode ser devido à inserção precoce de adolescentes e/ou jovens no consumo de 

drogas, o que termina por afastá-los do ambiente escolar. Segundo relatado por Martins 

e Pillon (2008), a educação escolar é uma importante aliada na prevenção do uso de 

drogas entre este público. 

 

Tabela 1 

Perfil Sociodemográfico dos Usuários de Crack (N = 30) 

 Categorias predominantes n  F (%) 

Sexo Masculino 25 83,3 

Cor de pele Pardo 16 53,3 

Escolaridade  Ensino fundamental 23 76,7 

Profissão  Desempregado  22 73,3 

Estado civil Solteiro 24 80,0 

Religião  Possui  17 56,7 

Renda individual Não possui 20 66,7 

Renda familiar Até um salário mínimo 14 46,7 

 

Apesar das pesquisas sobre o perfil de usuários de crack continuarem 

assinalando uma maior prevalência dessa droga entre as classes de menor poder 

aquisitivo, percebe-se que cada vez mais o seu consumo vem acontecendo entre pessoas 

de renda mais elevada (Dualibi et al., 2008). Talvez esse dado não apareça nos estudos 

que são feitos sobre o assunto devido aos locais onde são realizadas as pesquisas. 

Considerando que geralmente são feitas em unidades públicas ou mesmo nas ruas, é 
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esperado que os resultados apontem para as pessoas de classes menos favorecidas, pois 

àquelas de classe alta não fazem uso dos serviços públicos para o tratamento da 

dependência do crack. Conforme explicitado por Kessler e Pechansky (2008), a mídia 

brasileira tem mostrado ocorrências de uso de crack também nas classes média e alta, no 

entanto, há ainda a escassez de dados científicos de que esse índice seja alarmante. 

Além das categorias acima referidas, algumas questões foram acrescentadas no 

questionário sociodemográfico direcionado aos usuários de crack, ilustradas na Tabela 

2. Essas questões se referem ao uso de outras drogas, a possíveis problemas com a 

justiça e com a família, a internação do usuário, a forma de uso do crack (sozinho ou em 

grupo) e a convivência com outros usuários de drogas. Esses dados possibilitaram uma 

maior compreensão do contexto o qual os usuários de crack estão inseridos e podem 

auxiliar na discussão a respeito das representações compartilhadas entre este grupo. 

 

Tabela 2 

 

Questões Referentes ao Perfil dos Usuários de Crack que Compuseram a Amostra (N = 

30) 

Resultados predominantes n  F (%) 

Usa apenas o crack? Não 30 100,0 

Problemas com a justiça? Sim 19 63,3 

Problemas com a família?  Sim 29 96,7 

Já se internou alguma vez? Sim 21 70,0 

Uso do crack Sozinho 20 66,7 

Convive com usuários de drogas? Sim 19 63,3 

Usou drogas através de quem? Conhecidos 14 46,7 

 

Entre as informações elucidadas na Tabela 2, o primeiro questionamento foi 

unânime (100,0%) na afirmação de que os usuários não consomem somente o crack. 

Entre as drogas que antecedem o uso de crack que foram mais mencionadas estão o 

cigarro, o álcool, a maconha e a cocaína. Pelos discursos analisados foi possível 

perceber que continuar consumindo outras drogas serve como uma estratégia para usar 
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cada vez menos o crack. A respeito disso, Sanchez e Nappo (2002) relataram que 

anterior ao crack, os usuários consomem outras drogas, tais como as citadas acima, além 

dos inalantes, a cocaína injetável, LSD e medicamentos psicotrópicos, a exemplo das 

anfetaminas. 

Quando se trata do envolvimento em problemas com a justiça e com a família, 

observa-se que a grande parte dos usuários entrevistados afirmou já ter enfrentado esse 

tipo de situação. Pela complexidade que envolve toda a problemática do uso de crack, 

entende-se que os desentendimentos com os familiares tornam-se inevitáveis devido à 

mudança de comportamento provocado pelo consumo da droga. Assegurando essa 

afirmação, encontrou-se nos resultados da pesquisa que 96,7% dos usuários já 

enfrentaram esse tipo de problema. Com um índice um pouco menor (63,3%), este 

grupo relatou já ter se envolvido em questões judiciais. As causas mais comuns foram 

furtos, assaltos, homicídios e latrocínios.  

Quando questionados sobre a primeira vez de uso dessas substâncias, 46,7% dos 

entrevistados expuseram que foi através de colegas, amigos ou vizinhos que 

conheceram esse novo mundo e entraram nas estatísticas dos usuários de drogas. No 

entanto, um número um pouco menor (40,0%) relatou que não sofreu influências 

externas, tendo como maior motivação a curiosidade de saber como era a sensação que 

a droga proporcionava. Este índice preocupa por demonstrar que o conhecimento sobre 

os danos causados pelo crack não impedem que os indivíduos busquem experimentá-lo. 

Foi consenso entre este grupo que não existiu dificuldade para encontrar drogas para 

consumir, pois estão em todos os lugares. Um terceiro motivo trazido pelos usuários 

refere-se à influência da família (13,3%). Sobre isso, a literatura (Sanchez & Nappo, 

2002) colabora com a discussão, trazendo que o uso familiar de determinada droga, 
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sendo o álcool e o cigarro as mais comuns, torna esse consumo inicial mais permissivo 

e esconde os prejuízos causados pelas mesmas, servindo como incentivo para seu uso. 

Sobre a forma de utilização da droga, 66,7% dos usuários mostraram ter 

preferência por fazer uso da mesma estando sozinho, justificando que os efeitos 

causados pelo crack diferem entre as pessoas, induzindo cada um a comportamentos 

distintos.  Os 33,3% que responderam usar o crack mais em grupo argumentaram que é 

mais seguro estar acompanhados por outros usuários. Um dado preocupante refere-se à 

convivência do usuário em tratamento com outros usuários de drogas (63,3%), pois é 

um desafio a mais na briga entre a fissura e a vontade de deixar o crack. Por fim, foi 

encontrado que 70,0% dos entrevistados já foram internados pelo menos uma vez, 

embora a maior parte tenha relatado ter passado pouco tempo na instituição para voltar a 

consumir a droga. A partir dessas informações decorre a importância de analisar bem 

estes dados e refletir as políticas públicas de prevenção e tratamento destinadas aos usuários 

de crack. 

 

5.1.2. Familiares de Usuários de Crack 

 

Participaram da pesquisa vinte familiares de usuário de crack, com idade entre 

22 a 58 anos, com média de 39,5 (DP = 11,6). O perfil sociodemográfico desse grupo 

foi descrito utilizando as variáveis dispostas na Tabela 3. Como pode ser verificado, 

houve prevalência do gênero feminino, tendo participado da amostra 12 mulheres 

(60,0%) e 8 homens (40,0%). Esse dado pode estar associado ao fato da maioria dos 

familiares que acompanham os usuários de drogas no tratamento serem suas mães. De 

acordo com a pesquisa realizada por Santos (2007) com familiares de dependentes 

químicos, esse é um padrão que se repete todos os anos.  
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Tabela 3 

Perfil Sociodemográfico dos Familiares de Usuários de Crack (N = 20) 

Resultados predominantes N F (%) 

Sexo Feminino  12 60,0 

Cor de pele Pardo 12 60,0 

Escolaridade  Ensino fundamental 10 50,0 

Profissão  Empregado  15 75,0 

Estado civil Casado] 11 55,0 

Religião  Possui  17 85,0 

Renda individual Até um salário mínimo 20 100,0 

Renda familiar Até três salários mínimos 15 75,0 

 

Prosseguindo com a descrição do perfil desse grupo, verificou-se que no que se 

refere à cor de pele, 60,0% se definiram como pardos, seguidos de negros (25,0%) e 

brancos (15,0%). No que concerne ao estado civil, mais da metade informou que são 

casados (55,0%) e a outra parte ficou dividido em 20,0% solteiros, 15,0% divorciados e 

10% viúvos. Outro dado encontrado refere-se à religiosidade, sendo que 85,0% da 

amostra pesquisada afirmaram pertencer a alguma religião. Esses resultados se 

assemelham aos achados por Bortolon et al. (2010) na pesquisa realizada com este 

público, em que a maioria relatou ser casado (56,0%), 26,0% era solteiro, 14,0% 

separado e 4,0% viúvo. 

Quanto à escolaridade, os dados encontrados neste estudo corroboram com os 

resultados divulgados por Brusamarello et al. (2008) na pesquisa sobre as concepções 

de familiares de usuários a respeito do consumo de drogas. Metade dos familiares 

entrevistados possui o ensino fundamental (50,0%), seguido por 30,0% com o ensino 

médio, 15,0% não alfabetizados e 5,0% com nível superior. Estes dados traduzem o 

baixo grau de escolaridade pertencente a este grupo. Grande parte dos entrevistados 

revelou estar empregado (75,0%), possuindo renda individual de até um salário mínimo 

(100,0%). Referindo-se à renda familiar, as condições financeiras dá um salto para até 

três salários mínimos (75,0%). 
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Complementando a discussão iniciada sobre o perfil dos familiares de usuários 

de crack, acrescentou-se alguns questionamentos relacionados à caracterização dessa 

amostra, procurando saber sobre o familiar que consome drogas e quais substâncias são 

utilizadas, a existência de problemas com o mesmo com a justiça e os membros da 

família decorrentes do uso do crack e questões sobre o seu tratamento. Para melhor 

visualização, os resultados foram exibidos na Tabela 4.  

 

Tabela 4 

 

Questões Referentes ao Perfil dos Familiares de Usuários de Crack que Compuseram a 

Amostra (N = 20) 

Resultados predominantes N F (%) 

Familiar usa apenas o crack? Não 18 90,0 

Familiar já teve problemas com a 

justiça? 

Não 12 60,0 

Familiar já teve problemas com a 

família?  

Sim 17 85,0 

Familiar já se internou alguma vez? Não 12 60,0 

Familiar que faz uso do crack Filho (a) 12 60,0 

 

Quando perguntados sobre qual familiar é usuário de crack, mais da metade 

respondeu que possui um ou mais filhos (60,0%) envolvidos com essa droga. Outros 

familiares relataram ter esposos (as) ou irmãos (40,0%) abarcados nessa problemática. 

De forma majoritária, 90,0% dos familiares entrevistados afirmaram que este familiar 

faz uso de outras drogas, além do crack. Entre as mais citadas estão o cigarro, o álcool, 

a maconha e a cocaína. 

Em relação aos prejuízos decorrentes desse uso, 60,0% dos familiares relataram 

que o usuário de crack já esteve envolvido em problemas com a justiça por diversos 

motivos, dentre estes furtos, assaltos, tráfico de drogas e atos de violência. Além desses 

problemas, foram reveladas as dificuldades encontradas no relacionamento familiar em 

85% dos casos. Este resultado parece provável diante o estado de dependência que o 
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crack deixa o usuário, fazendo o mesmo se comportar de maneira a provocar atritos no 

seu relacionamento com outras pessoas. Por fim, procurou-se saber sobre o tratamento 

que o familiar que faz uso do crack já passou. Entre os participantes desse estudo, 

60,0% alegaram que seus familiares nunca foram internados, ressaltando a dificuldade 

que passam nas tentativas de conseguirem isso.  

A partir do que foi discutido, percebe-se que a importância de se conhecer o 

perfil dos familiares de usuários de crack e de outras drogas reside na possibilidade de 

criar parâmetros para os modos mais adequados de elaboração de programas de 

prevenção às drogas direcionadas às famílias, com a atenção necessária voltada para as 

suas dificuldades em lidar com a dependência química de seus membros. 

 

5.1.3. Profissionais de Saúde 

 

Utilizando os dados encontrados nos questionários sociodemográficos aplicados 

com os profissionais de saúde dos CAPS, buscou-se caracterizar o perfil desse grupo 

segundo as variáveis distribuídas na Tabela 5. Semelhante aos resultados encontrados 

em estudos que avaliaram o perfil de trabalhadores de saúde mental (Ballarin, Carvalho, 

Ferigato, & Miranda, 2011; Martins, 2009), houve o predomínio de profissionais do 

sexo feminino, sendo 23 mulheres (76,7%) e 7 homens (23,3%). O perfil desse grupo 

caracterizou-se como pessoas de cor parda (63,3%), casadas (43,3%) e 86,7% revelaram 

adesão a uma doutrina religiosa. Os resultados da variável estado civil foram 

relativamente equilibrados, sendo que 30,0% dos trabalhadores se definiram solteiros, 

20,0% divorciados e 6,7% viúvos.  
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Tabela 5 

  

Perfil Sociodemográfico dos Profissionais de Saúde (N = 30) 

Resultados predominantes N F (%) 

Sexo Feminino  23 76,7% 

Cor de pele Pardo 19 63,3% 

Escolaridade Ensino Superior 22 73,3% 

Estado civil Casado 13 43,3% 

Religião Possui 26 86,7% 

Renda individual Até cinco salários mínimos 11 36,7% 

Renda familiar Mais de cinco salários mínimos 17 56,7% 

 

No que diz respeito à renda, verificou-se que 36,7% dos entrevistados possuem 

uma remuneração de até cinco salários mínimos, seguido por 30,0% daqueles que 

possuem uma renda superior àquela. Referente à renda familiar, nota-se o contrário, a 

maior parte dos profissionais que fizeram parte deste grupo afirmou ter como renda 

familiar mais de cinco salários mínimos (56,7%); em seguida foi encontrado que 26,7% 

dos trabalhadores que compuseram a amostra possuem essa renda num valor 

equivalente a até cinco salários mínimos. Sobre o grau de escolaridade, foi verificado 

que 73,3% da amostra possuem nível superior e 26,7% o ensino médio, sendo 

encontradas nove categorias profissionais, dispostas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 

 

Classificação das Profissões segundo Grau de Escolaridade (N = 30) 

Profissão  Grau de escolaridade N F(%) 

Assistente Social Superior 3 10,0 

Auxiliar de Enfermagem Médio  5 17,0 

Clínico Geral Superior  3 10,0 

Enfermeiro (a) Superior  4 13,0 

Oficineiro (a) Médio  3 10,0 

Pedagogo (a) Superior  3 10,0 

Psicólogo (a) Superior  4 13,0 

Psiquiatra Superior  2 7,0 

Terapeuta Ocupacional Superior  3 10,0 
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Na entrevista direcionada aos profissionais de saúde foram acrescentadas 

algumas questões (Tabela 7) referentes ao tempo de formação, ao tempo de trabalho no 

CAPS, à preparação profissional no trabalho com a saúde mental, ao desejo anterior de 

trabalhar nessa área, ao seu atual grau de satisfação com o trabalho e, enfim, procurou-

se saber se o profissional reside no mesmo município que trabalha e se possui outra 

atividade laboral. 

 

Tabela 7 

 

Questões Referentes ao Perfil dos Profissionais de Saúde que Compuseram a Amostra 

(N = 30) 

Resultados predominantes n  F (%) 

Tempo de formação? Até 5 anos 09 100,0 

Tempo de trabalho no CAPS? Até 5 anos 11 63,3 

Especialização em Saúde Mental  Não 23 85,2 

Intenção de trabalhar nessa área? Não 24 80,0 

Nível de satisfação do trabalho  Alto 19 63,3 

Único emprego? Não 23 76,7 

Reside no município que trabalha? Sim 17 56,7 

 

Buscando conhecer o tempo de formação profissional dos trabalhadores, 

percebeu-se que não há uma consonância entre as equipes no que se refere a essa 

categoria. Foi encontrado que 33,3% dos profissionais entrevistados têm até cinco anos 

de formação, 29,6% se formaram a mais tempo (até dez anos), 25,9% ainda maior, com 

mais de dez anos e, com formação mais recente, 7,4% tem até dois anos e 3,4% menos 

de um ano.  

Quanto ao tempo de atuação no CAPS, constatou-se variedade, pois uma parte 

dos trabalhadores atua na unidade entre três a cinco anos (36,7%), outra parcela trabalha 

no serviço a menos de um ano (33,3%), têm aqueles que atuam há dois anos na 

instituição (23,3%) e a minoria, apenas 6,7%, trabalham nos CAPS entre cinco a dez 

anos. Essa disparidade entre o tempo de atuação existente nas equipes foi também 
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encontrado numa pesquisa (Ballarin et al., 2011) realizada com profissionais de um 

CAPS. Isso pode demonstrar uma descontinuidade nos serviços, uma vez que a equipe 

não permanece a mesma durante muito tempo, podendo influenciar nas relações 

estabelecidas com os usuários de drogas que são acompanhados pela mesma.  

Sobre a qualificação dos trabalhadores, foi identificado, na pesquisa, que 85,2% 

da amostra não possuem especialização na área de saúde mental, o que poderia 

direcionar a atuação profissional. Embora 80,0% dos profissionais tenham relatado que 

não tinham a intenção de trabalhar nessa área, mais da metade dos entrevistados 

afirmaram estar satisfeitos (63,3%) com o trabalho. Apenas 10,0% dos trabalhadores 

indicaram insatisfação atuando com este público e 26,7% foram neutros quanto a isso.  

Entre este grupo, 76,7% dos profissionais possuem um segundo vínculo empregatício, e 

23,3% trabalham somente no CAPS. Quanto ao local onde residem, um pouco mais da 

metade mora no mesmo município que trabalham (56,7%), enquanto 43,3% residem em 

cidade diferente.  

Deste modo, conhecer o perfil dos profissionais de saúde que atuam com este 

público pode mostrar a necessidade que há em investir na capacitação profissional para 

aperfeiçoamento no tratamento de dependentes químicos, já que foi identificada uma 

instabilidade no tempo de trabalho nesta área e pouca qualificação para uma atuação 

verdadeiramente eficaz, o que vem a prejudicar o modo em lidar com os usuários de 

crack e seus familiares. 
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5.2.  Palavras Evocadas pelo Termo Crack  

 

5.2.1. O Crack segundo os Usuários de Crack 

 

A primeira questão apresentada aos participantes da pesquisa buscou conhecer 

as representações sociais sobre o crack através da associação livre de palavras. A 

distribuição das enunciações, segundo o primeiro grupo, encontra-se na Tabela 8.  

Apenas recordando o significado do quadro de quatro casas, no primeiro 

quadrante, localizado ao lado esquerdo superior, encontram-se as palavras que 

obtiveram menores ordens médias – o que significa que foram mais prontamente 

evocadas – e foram também citadas muitas vezes. Isso indica que estas expressões 

possuem uma importância significativa na representação do objeto e compõem o núcleo 

central.  No segundo quadrante, denominado primeira periferia, aparecem elementos 

que foram muito mencionados, mas com maior ordem de evocação. São menos 

consensuais, no entanto, possuem importância na medida em que trazem uma 

sustentação aos elementos nucleares. O terceiro quadrante, na parte inferior esquerda, 

localizam-se os termos que foram poucos citados, porém com baixa ordem de evocação, 

o que quer dizer que possuem grande importância para algumas pessoas, podendo ser 

uma ameaça aos elementos do núcleo central. Por fim, tem-se o quarto quadrante ou 

segunda periferia, onde se encontram expressões individuais da representação.  
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Tabela 8 

 

Quadro de Quatro Casas formado a partir das Enunciações sobre o Termo Indutor 

“Crack” para os Usuários de Crack  

Núcleo Central Primeira Periferia 

Frequência >= 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência >= 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq.¹ OME²  Freq. OME 

Dinheiro  

Destruição 

Vontade  

20 

35 

25 

1,000 

1,286 

1,400 

Coisa_ruim 

Vício 

Perdas 

Loucura  

20 

45 

15 

20 

1,500 

1,557 

1,667 

1,750 

Zona de Contraste Segunda Periferia 

Frequência < 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência < 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq. OME  Freq. OME 

Tristeza  10 1,000 Doença 

Droga  

Desprezo  

10 

10 

10 

1,500 

1,500 

2,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

O termo dinheiro (OME = 1,000) aparece como elemento mais significativo 

entre as palavras que formam o núcleo central por ter sido evocado mais prontamente, 

embora não tenha sido o que foi lembrado mais vezes. Pode-se considerar que a sua 

importância encontra-se na função que possui para a sua aquisição, uma vez que quando 

o indivíduo tem vontade de usar o crack precisa ter dinheiro para adquiri-lo. Para isso, 

os usuários cometem atos ilícitos, como furtos e roubos, palavra esta que mantém 

relação direta com o termo dinheiro nos discursos analisados. Além disso, este uso 

também se relaciona ao aumento da violência e da criminalidade, visto que leva os 

usuários a comportamentos de risco para si e para sociedade. Estudos (Mombelli, 

Marcon, & Costa, 2010; Neves & Miasso, 2010; Oliveira, 2011) apontam que, para 

conseguirem meios para prover o vício, esses indivíduos realizam desde pequenos 

furtos a homicídios, como explicitado na seguinte fala: “Quem tem dinheiro gasta o que 

tem, né? Quem não tem vai roubar, ou até matar” (Entrevistado 4, 22 anos). 

 Pode-se encontrar resultado semelhante na pesquisa realizada por Oliveira e 

Nappo (2008) ao afirmarem que o usuário, incitado pela fissura que o crack provoca, se 
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envolve em atividades ilícitas para conseguir a droga, uma vez que seus recursos 

financeiros se dissipam rapidamente. Segundo entrevistados, algumas dessas atividades 

incluíam prostituição, tráfico, roubo e venda de pertences próprios e de familiares. 

Sobre a ilegalidade a qual essa droga remete o usuário, ainda há o risco de envolvimento 

com o tráfico de drogas, uma das principais formas de comercialização do crack, e 

problemas com autoridades policiais.  Outro agravante no uso dessa substância é o 

descuido para com a saúde, sobretudo as necessidades básicas: “(...) o dinheiro não 

sobra, só pra aquela droga. A pessoa passa fome, não come, não bebe, nem dorme. 

Nem banho toma” (Entrevistado 11, 26 anos). Portanto, nota-se que são representações 

que denotam comportamentos de risco provocados pelo elevado nível de dependência 

que os usuários de crack alcançam pelo consumo da droga. 

Os riscos inerentes ao consumo do crack não se limitam a esses problemas. 

Como ressaltado por Ribeiro et al. (2010), pode-se acrescentar à lista os riscos 

provenientes dos efeitos psíquicos da droga, destacando a fissura; danos físicos, tais 

como a insônia e o rápido emagrecimento; e o comportamento sexual arriscado, 

especialmente no que se refere às mulheres. Como elemento significativo na 

representação sobre o crack, a palavra vontade também faz parte do núcleo central, 

fortalecendo a ideia que os discursos trazem sobre o potencial que o crack possui para 

causar dependência. Essa vontade se relaciona à fissura provocada pelos efeitos que o 

crack causa no psiquismo do indivíduo: “Não tem essa de largar quando quer, a pedra 

fica na gente, nosso corpo se alimenta da pedra. É como um alimento, a gente tem fome 

de crack” (Entrevistado 15, 34 anos).  Percebe-se que a fissura leva o usuário a usar 

novamente a droga para compensar o mal-estar que sente após os efeitos imediatos 

causados pelo crack, provocando, gradativamente, a dependência.  
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A pesquisa realizada por Neves e Miasso (2010) sobre a concepção de usuários 

de drogas a respeito dessas substâncias, se aproxima dos resultados encontrados neste 

estudo quando fala sobre a dificuldade que esses indivíduos possuem em abandoná-la, 

embora conheçam as implicações de seu uso. Nesse sentido, a pesquisa mostrou que os 

usuários percebem a droga como “uma força que atrai”, sendo este o fenômeno central 

encontrado. Assim, a vontade relaciona-se diretamente ao vício provocado pela mesma 

e foi associada, nos discursos analisados, com a raiva e a fraqueza por não conseguirem 

evitar recaídas. Através da fala de um dos usuários entrevistados, pode-se confirmar 

isso: “É uma coisa que eu usava, assim, pela vontade, mas chorando, pelo que ela tinha 

feito com a minha vida” (Entrevistado 12, 36 anos). A partir desse trecho, nota-se que 

as consequências acarretadas pelo uso da droga são referidas, o que sugere uma coesão 

entre os elementos nucleares na representação sobre o crack compartilhada por este 

grupo: vontade => dinheiro => destruição. 

Entre os elementos que formam o núcleo central, a palavra destruição foi 

mencionada mais vezes, embora não tenha aparecido em primeira ordem nas evocações. 

Dessa forma, pode-se pressupor que os usuários de crack percebem os malefícios 

causados por essa substância: “O crack destrói uma pessoa. Destrói em todos os 

sentidos, dinheiro, saúde, tudo, até levar à morte ou à cadeia” (Entrevistado 2, 24 

anos), apesar de revelarem que sentem vontade de usá-la novamente ao ouvir a palavra 

crack. Conforme apontado por Siegal, Falck, Wang e Carlson (2002), os usuários de 

crack que percebem os danos causados por essa droga possuem mais chance de aderir 

ao um tratamento e encontrar motivações para mudança de comportamento. Por outro 

lado, sabe-se que apenas a consciência de que esta droga causa prejuízos na vida de 

quem dela faz uso não parece ser o bastante para tirar o usuário da dependência do 
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crack. Essa problemática vai além dessa questão, pois envolve fatores individuais, 

sociais, econômicos e políticos.  

As evocações coisa_ruim (OME = 1,500), vício (OME = 1,557), perdas (OME = 

1,667) e loucura (OME = 1,750), localizadas na primeira periferia, criam o contexto ao 

qual os elementos do núcleo central se aplicam ao conhecimento mais próximo da 

realidade. A palavra vício foi referida mais vezes, estando relacionada à vontade de usar 

a droga, ao dinheiro para a sua obtenção e à destruição da vida, termos que compõem o 

núcleo central. A partir dessa explanação pode-se notar que o objeto em questão recebeu 

valorização predominantemente negativa neste grupo. 

O termo tristeza (OME = 1,000) aparece na zona de contraste enquanto elemento 

que pode, um dia, fazer parte do núcleo central. Este elemento periférico possui a sua 

importância na representação por ser evocada em primeira ordem, embora poucas vezes.  

Segundo resultados apresentados nos discursos dos entrevistados, a palavra tristeza está 

associada aos elementos perdas e destruição: “Pra mim significa uma derrota na minha 

vida. Fico triste, revoltada no outro dia, não quero ver ninguém (...)” (Entrevistada 27, 

32 anos). Isso implica que a tristeza, em relação ao crack, encontra-se nas 

consequências que este traz para a vida do indivíduo. Além disso, ficou claro durante as 

entrevistas, que o usuário de crack se entristece também com a dificuldade que tem em 

resistir à droga, sentindo-se fraco e derrotado pelo crack. Embora seja um elemento 

muito significativo na representação de alguns dos entrevistados, esta evocação parece 

não representar ameaça ao núcleo central. 

Na segunda periferia encontram-se as evocações doença (OME = 1,500), 

desprezo (OME = 2,000) e droga (OME = 2,000), representando valores individuais que 

podem ser facilmente modificados conforme o contexto (Wilbert, 2009). Estas palavras 

se relacionam a pensamentos de perdas de vínculos (destruição, família) e a 
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dependência enquanto doença (loucura, vício). Deste modo, entende-se que essas 

palavras demostram a existência de concepções singulares, porém, percebe-se que são 

elementos com valoração negativa, o que mostra uma afinidade entre essas 

representações. 

 O EVOC apresenta diversas formas de análises, entre estas fornece uma matriz 

de coocorrência entre os termos evocados pelos participantes da pesquisa. A Figura 1 

aponta as palavras que mantêm relação entre si nos discursos analisados. 

 

 

 
 

Figura 1. Matriz de Coocorrência fornecida pelo EVOC para o Termo Crack segundo 

os Usuários de Crack. 

 

Pode-se observar que o termo desprezo está ligado à destruição. Essa relação 

ficou nítida a partir das entrevistas, uma vez que os usuários de crack consideram o 

desprezo uma forma de destruição causada pela droga. Esse desprezo não se refere 

somente ao abandono de familiares e amigos, mas, sobretudo, ao próprio desprezo, 

como por exemplo, passar dias sem tomar banho, se vestir como mendigo ou não cuidar 

da saúde. Além dessa relação, a palavra destruição aparece nas falas dos entrevistados 

junto ao termo vício, confirmando o que foi debatido anteriormente sobre o crack ser 

uma droga que vicia e, por isso, provocar no indivíduo a vontade de usá-la 

continuamente, sofrendo as consequências que esta substância provoca. Por fim, vê-se 

Desprezo 
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Destruição 
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Vício 
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Vício 

Vício 
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que a palavra vício se relaciona também ao elemento loucura, no sentido de considerar 

insanos os efeitos causados pelo crack.   

Interessante frisar que entre as representações encontradas neste grupo sobre a 

percepção do crack, há a predominância de elementos avaliados como negativos. 

Esperava-se que surgisse, ainda que em minoria, algum elemento que denotasse 

sensações positivas em relação à droga, pois se entende que quem experimenta uma 

droga não está procurando os aspectos negativos, mas de alguma forma busca prazer, 

bem-estar, inserção social, curiosidade, relaxamento, entre outras, no entanto, não 

ocorreu. Com este dado pode-se imaginar que os usuários de crack que estão em 

acompanhamento compartilham representações mais voltadas para os aspectos 

negativos que esta substância causa e não sobre seus efeitos imediatos. Isso pode estar 

relacionado, também, ao caráter alarmista e sensacionalista que a mídia tem tomado no 

que se refere às drogas, ressaltando seus aspectos negativos, como a violência, o tráfico 

e a dependência.  

Partindo desse pressuposto, o crack é representado como uma droga diferente de 

outras drogas. Buscando encontrar os significados dessas substâncias na vida dos 

usuários, Neves e Miasso (2010) encontraram motivações positivas para o seu uso, a 

exemplo do esquecimento dos problemas, a inserção em grupos e se sentir mais leve. 

Semelhante a esse resultado, Crives e Dimenstein (2003) relataram que além dos 

sentidos negativos apresentados pelos usuários de drogas, o seu consumo apresenta 

também sentidos positivos, entre eles a curiosidade, a busca de prazer e bem-estar, a 

fuga e esquecimento dos problemas. Já em relação ao crack, os usuários enfocam 

somente os prejuízos provocados pela droga. 

Estudos (Dualibi et al., 2008; Guindalini, Vallade, Breen, & Laranjeira, 2006; 

Vargens, Cruz, & Santos, 2011) fazem uma distinção entre os usuários de crack e os 
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usuários de outras drogas, apontando, para os primeiros, características próprias, com 

formas diferenciadas de abordagens no tratamento, considerando o rápido processo de 

deterioração física e psíquica a que estão sujeitos (Cunha et al, 2004; Ribeiro et al., 

2006). Através dos dados apresentados pode-se confirmar que essa distinção de fato 

existe, uma vez que o impacto que o crack causa suscita maior preocupação do que as 

consequências advindas do uso de outras drogas. 

Enfim, é possível definir a representação sobre o crack atribuída pelos usuários 

como sofrimento, visto que os elementos encontrados foram, majoritariamente, 

avaliados como negativos. Uma interpretação para esse cenário é que seja um reflexo da 

vivência desses usuários de crack, mostrando a necessidade de uma melhor 

compreensão acerca do panorama do uso dessa substância para que ações e políticas 

públicas de prevenção sejam planejadas de forma adequada no combate à droga e nas 

questões concernentes ao tratamento. 

 

5.2.2. O Crack segundo os Familiares de Usuários de Crack 

 

A partir da técnica de associação livre, buscou-se também conhecer as 

representações sociais que familiares de usuários de crack possuem sobre o crack. A 

Tabela 2 apresenta as enunciações referentes ao objeto crack na visão dos familiares 

entrevistados. 

Como pode ser observado no quadro de quatro casas, não apareceram muitas 

especificidades, o que demonstra um grupo coeso no que se refere às representações 

sobre o crack. Conforme já mencionado, as interpretações de cada quadrante foram 

feitas segundo a Teoria do Núcleo Central (Abric, 2000), que considera a existência de 

dois sistemas na organização de uma representação: núcleo central e sistema periférico. 
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Sendo assim, foi realizada uma discussão acerca dos elementos nucleares e periféricos 

dispostos na Tabela 9.  

 

Tabela 9 

 

Quadro de Quatro Casas formado a partir das Enunciações sobre o Termo Indutor 

“Crack” para os Familiares 

Núcleo Central Primeira Periferia 

Frequência >= 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência >= 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq.¹ OME²  Freq. OME 

Vício  

Ilusão  

25 

15 

1,200 

1,333 

Droga 

Morte  

Destruição 

20 

35 

25 

1,500 

1,571 

1,600 

 

Zona de Contraste Segunda Periferia 

Frequência < 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência < 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq. OME  Freq. OME 

Perdas  10 1,000 Tristeza 

Descontrole 

Praga 

Decepção 

10 

10 

10 

10 

1,500 

1,500 

1,500 

2,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

Os termos vício (OME = 1,200) e ilusão (OME = 1,333) compõem o núcleo 

central das representações sociais sobre o crack na perspectiva dos familiares, servindo 

de base para as demais. Por referir-se ao crack como uma droga com grande potencial 

de dependência, a palavra vício apareceu como elemento mais significativo nesta 

representação, sendo o elemento mais evocado prontamente e citado mais vezes. Esta 

evocação se relaciona ao sofrimento causado ao usuário e a sua família pelos malefícios 

gerados por essa substância psicoativa, a destruição e a morte: “Só traz a destruição e a 

morte. Esse crack destrói uma família completa” (Entrevistado 2, 48 anos). Bortolon et 

al. (2010) relataram que, levando em conta à complexidade que envolve as drogas e os 

problemas acarretados por elas aos usuários e familiares, a família que vivencia de perto 

esse drama, sofre por tudo que acontece e tende a adoecer.  
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Buscando conhecer as repercussões do uso contínuo do crack na estrutura e 

dinâmica das relações familiares, Pinho et al. (2012) expuseram que o uso dessa droga 

suscita distanciamento entre os membros da família, o que provoca sua desestruturação.  

Com isso, percebe-se a importância de se conhecer as concepções de familiares de 

usuários de crack sobre esta droga, visto que a presença da família é fundamental no 

tratamento do usuário de drogas, além da necessidade de incluí-la nos cuidados 

dispendidos aos usuários. Foi possível perceber que a relação existente entre a família e 

o CAPS é uma relação pontual, acontece na necessidade, quando os familiares já não 

suportam enfrentar a situação da drogadição sem a ajuda profissional, principalmente 

em busca de internação.  

A palavra vício também se relaciona à violência, como observado no seguinte 

trecho: “Nunca vi mais violência do que esse crack, é uma coisa braba, é a coisa mais 

triste que já existiu desde que me entendo por gente” (Entrevistado 14, 42 anos). 

Segundo os relatos dos familiares, essa violência geralmente ocorre vinculada à busca 

de meios para conseguir o crack. Dominados pela fissura, os usuários agem com 

agressividade diante os familiares caso estes não disponham de recursos para a 

aquisição da droga. Guimarães et al. (2008) afirmaram que o uso dessas substâncias 

abrange toda a família, provocando problemas a seus membros, dentre eles 

comportamentos de violência e criminalidade. A perda dos vínculos relacionais – com a 

família e o meio social – e a violência no ambiente familiar, também foram encontradas 

na pesquisa realizada por Seleghim et al. (2011). Além destas relações, o vício está 

associado ao sentimento de raiva, pela sensação de impotência que sentem por não 

conseguirem impedir que seus familiares tenham recaídas. 

 O termo ilusão também aparece como elemento do núcleo central, sendo uma 

representação compartilhada entre os familiares de usuário de crack que fizeram parte 
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dessa pesquisa. Aqui, ilusão relaciona-se a morte, como consequência do uso abusivo 

da droga, e a tristeza, pelo envolvimento do familiar com o crack. Na concepção desse 

grupo, o consumo dessa substância é uma ilusão porque o indivíduo começa a usá-la 

imaginando que vai parar quando quiser acreditando que mantém domínio sobre ela, 

mas acontece o inverso: 

 

Acham que podem usar uma vez, duas, quando tiver vontade, mas vai ficando 

viciado sem perceber e quando percebe já tá todo magro, roubando, vendendo 

as coisas de casa e perdendo tudo que tinha. Quando menos percebe já foi 

dominado pelo vício (Entrevistado 18, 38 anos).  

 

Na literatura podem-se encontrar dados que confirmam esse relato, mostrando 

que as concepções desse grupo a respeito das drogas remetem a algo que faz mal à 

saúde, desestabiliza o ambiente familiar, provoca a morte e causa a exclusão social 

(Brusamarello et al., 2008).  

 As palavras droga (OME = 1,500), morte (OME = 1,571) e destruição (OME = 

1,600) compõem a segunda periferia e amparam os elementos do núcleo central. 

Embora menos consensual, este quadrante engloba material importante para 

compreensão da organização das representações (Rocha, 2010) dos familiares sobre o 

crack, pois dentre os elementos periféricos, foram os mais evocados. Percebe-se 

também que embora façam referência a expressões individuais, o sentido atribuído a 

esses elementos é o mesmo. Numa possível leitura, pode-se inferir que esta substância é 

vista por este grupo como uma droga que causa destruição e morte: “O uso do crack 

significa uma ilusão que destrói a vida de uma pessoa saudável, podendo levar até a 

morte” (Entrevistado 15, 28 anos). O termo morte está associado aos elementos 
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nucleares ilusão e vício, assumindo uma função complementar na estrutura da 

representação sobre o objeto representado.  

Na pesquisa realizada por Brusamarello et al. (2008) sobre as concepções de 

familiares sobre drogas, foram encontrados resultados semelhantes. Para os 

participantes do estudo, a droga desperta nos mesmos sentimentos negativos como o 

medo, sensação de perigo e destruição. Foram relatadas, ainda, as consequências que 

estas substâncias provocam em diversos setores da vida dos usuários de drogas que a 

consomem. No estudo desenvolvido por Santos (2007), encontram-se resultados ainda 

mais compatíveis aos ilustrados na Tabela 2. Para os familiares que participaram da 

pesquisa, as representações sociais mais comuns sobre o termo indutor “droga” esteve 

relacionado à morte, sofrimento e tristeza, o que pode indicar um consenso entre 

familiares de usuários de drogas. 

Como a evocação perdas (OME = 1,000), localizada na zona de contraste, 

possui uma valoração negativa, pode-se deduzir que este elemento pode se relacionar 

diretamente ao núcleo central, além de demonstrar ter um potencial para fazer parte 

deste. Pode-se admitir isso pela associação existente entre os termos perdas e 

destruição, ilustrada nos discursos analisados:  

 

O crack é a pior coisa que inventaram, só traz destruição para as famílias, para 

as pessoas que usam, ela acaba com a vida de qualquer um, pode ser rico 

pobre, homem, mulher, com estudo ou analfabeto, não tem esse que não tenha 

sua vida destruída por essa droga (Entrevistado 4, 37 anos).  

 

De acordo com Bernady e Oliveira (2010), o usuário de drogas vivencia perdas 

significativas em sua vida, como o emprego, rupturas familiares, estudo e amizades. No 
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aspecto afetivo, o indivíduo vivencia perdas nos laços antes estabelecidos com 

familiares e amigos (Neves & Miasso, 2010). Sobre isso, Schenker e Minayo (2004) 

relataram que os usuários de substâncias psicoativas possuem dificuldade em firmar 

relações afetivas porque eles têm a tendência de substituir o contato com as pessoas pelo 

contato com as drogas. 

As evocações descontrole (OME = 1,500), praga (OME = 1,500), tristeza (OME 

= 1,500) e decepção (OME = 2,000), encontradas na segunda periferia, revelam valores 

e opiniões individuais que podem ser facilmente modificadas. Portanto, por possuir 

baixa importância na organização da representação, possivelmente esses elementos não 

permanecem muito tempo na estrutura das representações sociais deste grupo, podendo 

ser substituídas por outras. No entanto, se aproximam das demais representações por 

também possuírem conotação negativa. 

Avaliando a matriz de coocorrência entre os termos evocados pelos familiares de 

usuários de crack que participaram dessa pesquisa, foram encontradas relações que 

reforçam a discussão feita anteriormente. As palavras relacionadas entre si denotam o 

quanto se complementam na organização da representação. Na Figura 2 são 

apresentadas as palavras que aparecem ligadas nos discursos analisados.  

 

 
 

Figura 2. Matriz de Coocorrência fornecida pelo EVOC para o Termo Crack segundo 

os Familiares de Usuários de Crack. 

 

Destruição 

Perdas  

Droga 

Morte 

Ilusão 
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Droga 

Ilusão 

Perdas 

Destruição 
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Observa-se que cinco termos se destacam na análise de coocorrência. A relação 

entre as evocações droga e morte, demonstra que a representação social do crack para 

este grupo refere-se à ideia de uma droga que mata. Através das falas dos familiares 

durante as entrevistas notou-se que o crack é representado de maneira distinta de outras 

drogas, uma vez que outras drogas não foram relacionadas com a morte, embora 

nenhuma substância psicoativa tenha aprovação por parte deles, como pode ser 

verificado no seguinte trecho: “Esse crack é o pior de todos, porque quando é a 

maconha ele não muda assim, fica mais tranquilo, não fica sem comer. Mas o crack 

veio pra matar.” (Entrevistado 9, 38 anos). 

A palavra morte foi também relacionada ao termo ilusão. Essa relação justifica-

se por este grupo entender que os usuários de crack começam a consumi-lo sem ter a 

consciência de que ficará dependente do mesmo. Assim como foi relatado em vários 

discursos, o usuário só percebe que se tornou dependente do crack quando já não tem 

controle sobre sua vontade. É nesse momento que passa a ter comportamentos ilícitos e 

muitas vezes agressivos para conseguir meios de adquirir a droga, provocando prejuízos 

para a sua vida pessoal e social, além de causar sérios comprometimentos na estrutura 

familiar. Portanto, pode-se interpretar a relação entre essas palavras como perceber o 

crack como uma ilusão que pode provocar a morte. As outras evocações que apareceram 

relacionadas entre si foram perdas e destruição, retomando os efeitos prejudiciais 

pertencentes ao crack.  

Por fim, as representações sociais sobre o crack encontradas neste grupo 

surgiram de forma coesa e homogênea, demonstrando que se referem a crenças 

compartilhadas entre esta categoria, provavelmente por vivenciarem situações similares. 

Percebe-se através do que foi exposto que essas representações são compostas por 
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elementos que possuem valoração negativa, ressaltando os malefícios causados pela 

droga e as repercussões ocasionadas por ela em várias esferas da vida do usuário.  

 

5.2.3. O Crack segundo os Profissionais de Saúde 

 

Utilizando a técnica de associação livre, foram realizadas entrevistas com os 

profissionais de saúde que acompanham usuários de crack em tratamento. Os principais 

elementos que compõem as representações sociais sobre o crack para este grupo foram 

analisados e discutidos sendo confrontados com dados encontrados na literatura. As 

enunciações referentes ao objeto “crack” para os profissionais de saúde encontram-se na 

Tabela 10. 

Na tabela pode-se observar que os principais elementos das representações 

sociais deste grupo em relação ao crack se associam a destruição (OME = 1,000), 

perdas (OME = 1,286), curiosidade (OME = 1,333), degradação (OME = 1,333) e 

ilusão (OME = 1,333). Essas representações se relacionam a motivação para o consumo 

da droga (curiosidade e ilusão) e as consequências provenientes desse uso (degradação, 

destruição e perdas), demonstrando o conhecimento que os profissionais têm sobre o 

crack e os danos causados por ele, mas entre as representações mais significativas não 

aparecem conteúdos que revelem um entendimento sobre o processo de dependência a 

qual essa droga insere os usuários. Esse dado merece atenção por indicar que estes 

trabalhadores podem não estar suficientemente aptos para lidar com esta problemática. 
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Tabela 10 

 

Quadro de Quatro Casas formado a partir das Enunciações sobre o Termo Indutor 

“Crack” para os Profissionais de Saúde 

Núcleo Central Primeira Periferia 

Frequência >= 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência >= 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq.¹ OME²  Freq. OME 

Destruição 

Perdas  

Curiosidade 

Degradação 

Ilusão 

20 

35 

15 

15 

15 

1,000 

1,286 

1,333 

1,333 

1,333 

Morte 

Prazer 

Sofrimento  

30 

30 

15 

1,667 

1,667 

1,667 

Zona de Contraste Segunda Periferia 

Frequência < 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência < 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq. OME  Freq. OME 

- - - Fuga 

Dependência 

Miséria  

10 

10 

10 

1,500 

2,000 

2,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

Na literatura podem-se encontrar resultados semelhantes a estes. Buscando 

identificar as representações sociais sobre o uso de drogas na visão de agentes 

comunitários de saúde, Oliveira et al. (2010) encontraram que entre os principais 

motivos que levam ao consumo dessas substâncias estão a curiosidade, a amizade com 

pessoas que já fazem uso de drogas e carências afetivas ou necessidades básicas não 

supridas. Esses dados se aproximam dos elementos curiosidade e ilusão na medida em 

que suscitam uma compreensão a respeito do que os profissionais que fizeram parte 

dessa pesquisa pensam sobre o crack:  

 

A pessoa se ilude achando que vai ser só aquela vez. Parece mentira, porque a 

informação tá aí pra todo mundo vê, não adianta dizer que não sabia porque 

sabia, mas acontece, ainda tem aqueles que pensam resistir ao primeiro uso. 

Uma ilusão (Entrevistado 6, 38 anos). 
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 Para esse grupo, o usuário dessa droga é motivado a experimentá-la pelo desejo 

de conhecer seus efeitos e a partir disso vai gradativamente sendo envolvido por ela. É 

nesse ponto que o termo ilusão se encaixa, uma vez que o usuário não imagina que 

possa ficar dependente dessa substância psicoativa tão rapidamente. Geralmente essa 

consciência começa a aparecer quando o indivíduo percebe as mudanças negativas que 

esse uso já causou à sua vida.  

Entre os elementos nucleares, a palavra perdas foi evocada mais vezes, estando 

associada ao sofrimento, família, isolamento e destruição:  

 

Uma pessoa que usa crack fica com a vida toda desestruturada. A gente não vê 

um usuário de crack em um bom emprego, estudando, se dando bem com as 

pessoas, pelo contrário, é tudo perdido. A pessoa perde emprego, namorada, o 

apoio da família e dos amigos, deixa o estudo, perde tudo (Entrevistado 10, 47 

anos).  

 

A partir deste dado, pode-se afirmar que na concepção dos profissionais de 

saúde, o crack representa perdas significativas na vida do usuário, causando o seu 

isolamento social e sofrimento. Nota-se que os elementos que fazem parte do núcleo 

central possuem coerência entre eles, pois fica claro que existe uma complementaridade 

no significado que cada uma dessas palavras possui na representação do objeto. 

O discurso dos profissionais de saúde deveria ser diferente dos usuários de crack 

e seus familiares, já que, teoricamente, são pessoas preparadas para lidar com situações 

de vulnerabilidades sociais de forma técnica e impessoal, todavia, percebe-se que existe 

uma distância entre o seu conhecimento técnico e a prática, visto que as representações 

sobre o crack pertencentes a este grupo revelam um conhecimento superficial sobre a 
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temática em questão. Com vistas à prevenção do uso, tratamento e reinserção social do 

usuário de crack, o Governo Federal instituiu em 2011 o Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas que tem entre as ações imediatas a 

capacitação de profissionais de diversas áreas da rede de serviços, entre estas a área da 

saúde (SENAD, 2010), porém, na prática, não se observa qualificação adequada dos 

profissionais, sendo, inclusive, a sensação de despreparo para este serviço uma das 

inúmeras reclamações dos mesmos. 

Essa falta de demonstra que existe um déficit de conhecimento sobre a questão 

da dependência química entre os profissionais de saúde. Essa falta de qualificação 

profissional específica pode causar resultados negativos no tratamento do usuário de 

drogas, tanto pela falta de assistência adequada como pelo despreparo profissional 

diante esta problemática. 

O campo representacional é completado com os termos morte (OME = 1,667), 

prazer (OME = 1,667) e sofrimento (OME = 1,667), localizados na primeira periferia, e 

ainda fuga (OME = 1,500), dependência (OME = 2,000) e miséria (OME = 2,000), na 

segunda periferia. As primeiras relacionam-se ao núcleo central e, mais uma vez, 

remetem a representação do objeto à motivação de uso (prazer) e às suas consequências 

(sofrimento e morte). Essa afirmação pode ser admitida através da seguinte fala: “É um 

prazer imediato que traz prejuízos permanentes. A pessoa perde a autonomia, perde o 

vínculo familiar e vêm as consequências físicas que podem causar a morte” 

(Entrevistado 28, 32 anos). Essas evocações reforçam a ideia central contida na 

representação, visto que se relacionam diretamente com aqueles elementos nos 

discursos dos entrevistados.   

Em contraposição às características do núcleo central, os termos encontrados na 

segunda periferia – fuga, dependência e miséria – são expressões individuais da 
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representação conduzidas pela experiência atual dos indivíduos, sendo, portanto, 

sensíveis ao contexto imediato. A pouca quantidade de elementos neste quadrante pode 

indicar que as representações sociais ligadas a esse grupo não possuem perspectivas de 

mudanças, pois mostra que não existe diversidade naquelas expressões. Assim, pode-se 

inferir que as representações compartilhadas entre os profissionais de saúde são 

estáveis, sem mudanças de perspectivas a curto prazo, o que denota consenso nos 

conteúdos das concepções que possuem a respeito do crack.  

Importante ressaltar a ausência de elemento representacional na zona de 

contraste. Esse dado mostra que as principais representações sociais sobre o crack para 

este grupo possuem estabilidade, coerência e rigidez, no sentido de serem difíceis de 

mudar em função do contexto (Wilbert, 2009). Dessa forma, os elementos do núcleo 

central demonstram que se relacionam à história do próprio grupo, mantendo-se 

consensual e comum aos seus membros a representação voltada para os aspectos 

motivacionais para o uso do crack e as suas consequências. 

Sobre a matriz de coocorrência, observa-se que as palavras que mantiveram 

relações mais significativas foram evocações pertencentes ao núcleo central e à primeira 

periferia, mostrando, mais uma vez, o quanto essas representações parecem estáveis 

para este grupo. Essas ligações podem ser verificadas através da ilustração na Figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Matriz de coocorrência fornecida pelo EVOC para o termo crack segundo os 

profissionais de saúde. 
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A palavra destruição esteve ligada aos termos morte e perdas, levando a 

entender que quando os profissionais fazem referência à destruição, certamente a 

relaciona às perdas significativas que acontecem na vida do usuário de crack em 

decorrência do uso dessa droga. Além dessas perdas, compreende-se que a morte pode 

ser uma consequência da dependência que o crack provoca. Destarte, percebe-se que as 

percepções dos profissionais sobre o crack se assemelham àquelas pertencentes aos 

grupos dos usuários e familiares. Uma vez que estes profissionais foram preparados 

para criar possibilidades e buscar o bem-estar daqueles que são atendidos por eles, nota-

se algo de errado quando isso não acontece. Embora os elementos evocados pelos 

outros grupos não sejam os mesmos que os encontrados neste, o sentido atribuído ao 

crack pelos trabalhadores demonstra que eles não lidam com esse problema de forma 

segura e profissional, como encontrado por Lima et al.(2010) ao revelarem limites 

pessoais e técnicos dos profissionais de saúde para o manejo desses casos. 

Os termos ilusão e prazer foram as palavras que se relacionaram mais vezes nos 

discursos dos entrevistados, conforme apresentado na Figura 3. Uma possível 

interpretação para essa ligação seria imaginar que esses elementos aparecem juntos na 

representação porque para este grupo fazer uso do crack buscando sentir prazer ou bem-

estar é uma ilusão, pois se sabe que esses efeitos são momentâneos e faz com que o 

sujeito busque usar novamente a droga para ter mais uma vez aquelas sensações. Dessa 

forma, o usuário vai se evolvendo cada vez mais até perceber que já não consegue ficar 

sem o crack, cometendo atos ilegais e muitas vezes fazendo uso da violência para 

adquiri-lo. 

Era esperado se deparar com representações mais relacionadas às questões 

terapêuticas, a exemplo do processo de dependência química, medicação e internação, 

mas não foram significativas nessa amostra. Também não foram encontrados estudos 
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que explorassem tais termos, o que pode indicar uma tendência entre profissionais de 

saúde a não relacionar de imediato o crack às questões ligadas ao tratamento, mas ao 

seu significado negativo por causar danos aos sujeitos, familiares e a sociedade. 

Importante fazer a ressalva sobre o conhecimento baseado no senso comum que este 

grupo demonstrou ter a respeito do assunto, caracterizando-se como um desafio a mais 

no enfrentamento ao crack. 

 

5.2.4. Debatendo o Crack entre os Três Grupos 

 

Feita as análises individuais, foram realizadas análises comparativas entre os 

grupos a fim de verificar possíveis implicações práticas no cotidiano desses indivíduos. 

Para tanto, buscou-se encontrar proximidades e distâncias entre os discursos que 

fundamentassem essa discussão. 

Apesar do núcleo central das representações de cada grupo não possuir as 

mesmas evocações, a análise comparativa entre eles permite afirmar que as ideias se 

complementam e estão interligadas. A distribuição das evocações concernentes ao 

núcleo central nas representações sobre o crack segundo grupos estudados encontra-se 

ilustrada na Tabela 11. Em destaque os termos que foram comuns a mais de um grupo. 
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Tabela 11 

 

Esquema Comparativo do Núcleo Central entre os Grupos a partir das Enunciações 

sobre o Termo Indutor “Crack”  

Núcleo Central 

Frequência >= 11 e Classificação Média < 1,5 

Usuários de crack Familiares Profissionais  

Evocações  Freq¹. OME²  Evocações  Freq.  OME Evocações  Freq.  OME 

         

Dinheiro  

Destruição 

Vontade  

20 

35 

25 

1,000 

1,286 

1,400 

Vício  

Ilusão  

25 

15 

1,200 

1,333 

Destruição  

Perdas  

Curiosidade  

Degradação  

Ilusão  

20 

35 

15 

15 

15 

1,000 

1,286 

1,333 

1,333 

1,333 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

Nota²: Palavras em itálico referem-se às enunciações que aparecem em mais de um 

grupo 

 

No grupo dos usuários as representações mais significativas em relação ao crack 

se relaciona a questão da dependência causada pela droga (dinheiro, destruição e 

vontade). Semelhante a este grupo, os familiares revelaram, através da análise das 

evocações, possuírem representações ligadas à dependência causada pelo crack, embora 

utilizando termos distintos dos primeiros (ilusão e vício). Já os profissionais de saúde se 

ativeram à motivação para o consumo da droga (curiosidade e ilusão) e as decorrências 

acarretadas pelo seu uso (degradação, destruição e perdas). Mais uma vez chama 

atenção as representações compartilhadas entre o grupo dos profissionais. Em alguns 

momentos seus discursos se assemelham aos dos familiares dos usuários, o que revela 

que as ações previstas pela política sobre drogas ainda não são efetivadas pelos 

profissionais, visto que as suas prerrogativas se distanciam das concepções desse grupo. 

Sobre este último grupo pode-se acrescentar os resultados encontrados por 

Barbosa (2012) ao buscar entender como se dá o cotidiano no atendimento aos usuários 

de saúde mental em uma unidade de saúde, incluindo aqui os dependentes químicos. 

Cabe ressaltar que no caso dos pacientes usuários de drogas, além de não sentirem-se 

preparados, os profissionais faziam julgamentos morais referentes ao uso dessas 
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substâncias. Assim, percebe-se que as percepções desses profissionais não condizem 

com o que é preconizado pela Política Nacional sobre Drogas (2005). 

Para os usuários, falar do crack significa caracterizá-lo como uma droga que 

destrói a pessoa em todos os setores da vida e causa dependência, estando, por isso, 

preso à droga. Mesmo conhecendo os malefícios provocados por essa substância, o 

usuário permanece fazendo uso da mesma, sendo necessário ter dinheiro, ou consegui-

lo, para adquiri-lo. Na perspectiva dos familiares entrevistados, o crack está associado 

ao seu potencial para causar dependência, sendo enfatizadas suas consequências, como 

o sofrimento – que não é só do usuário, pois os danos causados pelo crack se estendem 

à família –, o aumento da violência, da criminalidade e por fim, a morte. 

Embora a palavra ilusão faça parte das principais representações de dois grupos 

– familiares e profissionais –, há diferenciação entre o significado do termo utilizado 

por eles. De acordo com os discursos foi possível constatar que para os familiares, o 

termo ilusão se associa as evocações morte e tristeza, no sentido de conceber o crack 

como uma droga que ilude o usuário por causar dependência já nas primeiras vezes de 

uso. Para os profissionais de saúde, a palavra ilusão está associada a evocação prazer, 

fazendo referência a motivação para o uso da droga. Segundo discursos desse grupo, é 

uma ilusão começar a usar o crack buscando prazer, pois, ao contrário do que possam 

pensar os indivíduos antes de consumir essa substância, ela provoca um prazer somente 

imediato. Complementando essa ideia, a evocação destruição também foi referida pelos 

usuários e profissionais, estando associada, em ambos os grupos, ao vício ao qual o 

crack causa no indivíduo e às suas propriedades danosas. 

Nos três grupos é possível notar que os conteúdos das representações possuem 

valoração negativa, o que pode indicar um consenso sobre o significado do crack nessa 

amostra. Essa característica não pertence somente aos elementos contidos no núcleo 
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central, mas prossegue nos demais quadrantes, como observado na Tabela 12, referente 

à primeira periferia.  

 

Tabela 12  

Esquema Comparativo da Primeira Periferia entre os Grupos a partir das Enunciações 

sobre o Termo Indutor “Crack” 

Primeira Periferia 

Frequência >= 11 e Classificação Média >= 1,5 

Usuários de crack Familiares Profissionais  

Evocações Freq¹. OME²  Evocações Freq.  OME Evocações Freq.  OME 

         

Coisa_ruim 

Vício  

Perdas  

Loucura  

20 

45 

15 

20 

1,500 

1,557 

1,667 

1,750 

Droga  

Morte  

Destruição  

 

25 

35 

20 

1,500 

1,571 

1,600 

Morte 

Prazer 

Sofrimento  

30 

33 

15 

 

1,667 

1,667 

1,667 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

Pode-se observar que esses elementos reforçam as representações expostas no 

núcleo central, protegendo-as, na medida em que permite a adaptação das evocações 

apresentadas à realidade concreta, mantendo o caráter homogêneo dos primeiros. Vê-se 

que na primeira periferia aparece um elemento comum às representações dos familiares 

e dos profissionais – a palavra morte. Retomando aos sentidos aos quais os elementos 

nucleares desses grupos possuem, percebe-se que este termo complementa o significado 

atribuído ao crack de ser uma droga que causa dependência e destruição.  

Importante frisar que entre os três grupos pesquisados, apenas os profissionais 

de saúde atribuíram significado positivo ao uso do crack, embora este sentido esteja 

apenas em um dos elementos encontrados na representação. Através do termo prazer, 

este grupo citou as sensações positivas que essa droga proporciona, ainda que 

temporárias, para explicar possíveis motivações para o seu uso. O curioso é que era 

esperado encontrar tal resultado no grupo dos usuários, pois revelaria uma das razões 

para o consumo dessa droga, no entanto, esses indivíduos focalizaram nos seus 
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discursos os efeitos prejudiciais provocados pelo crack, o que o coloca numa 

classificação diferente de outras drogas, descritas como “menos” nocivas. 

Esse dado demonstra uma visão generalista dos profissionais de saúde em 

relação ao consumo de drogas, visto que revelaram a busca por prazer como uma das 

razões para o uso do crack. Será mesmo que, assim como em outras drogas, há prazer 

no uso desta substância? O nível elevado de deturpação provocado pela mesma 

permitiria ao indivíduo sentir tal prazer? São questionamentos que incitam a discussão 

sobre as concepções gerais sustentadas por este grupo, demonstrando que os 

profissionais são os únicos, entre os três grupos estudados, que veem o crack como uma 

droga semelhante às outras substâncias psicoativas.  

Em seguida são apresentados os elementos situados no terceiro quadrante, 

denominado zona de contraste. Foram percebidas poucas evocações, ressaltando a 

ausência de elemento no grupo dos profissionais. Isso pode indicar que esses termos não 

representam riscos aos elementos nucleares, visto que as representações que possuem 

acerca do crack mostram-se consensuais a cada grupo, sendo, deste modo, resistente a 

mudanças, especialmente aquelas pertencentes aos profissionais. Esta afirmação pode 

ser verificada na Tabela 13, onde foram apresentadas as evocações. 
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Tabela 13 

 

Esquema Comparativo da Zona de Contraste entre os Grupos a partir das Enunciações 

sobre o Termo Indutor “Crack” 

Zona de Contraste 

Frequência < 11 e Classificação Média < 1,5 

Usuários de crack Familiares Profissionais  

Evocações Freq¹. OME²  Evocações Freq.  OME Evocações Freq.  OME 

         

Tristeza  10 1,000 

 

Perdas  10 1,000 - - - 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

Os termos tristeza e perdas pertencentes ao grupo dos usuários e dos familiares, 

respectivamente, se relacionam mais uma vez a dependência causada pelo crack e as 

consequências resultantes do seu uso. Embora não coloquem em risco os elementos do 

núcleo central, essas evocações são importantes por terem uma baixa ordem média de 

evocação, o que significa que possui considerável importância para alguns dos 

entrevistados. Em relação aos profissionais, vê-se que há a ausência de elementos nesse 

quadrante, o que denota um conhecimento somente teórico sobre o assunto.  

No que se refere às evocações compostas na segunda periferia, nota-se que são 

bem distintas entre os grupos, revelando a existências de representações 

individualizadas, vinculadas a experiências particulares de cada categoria. Nesse caso, 

percebe-se uma integração de conhecimentos e histórias singulares (Wilbert, 2009), 

permitidas pelo sistema periférico. Pode-se supor que cada grupo trouxe para os seus 

discursos palavras que descrevem suas práticas e os diferenciam de outros grupos, como 

podem ser vistas na Tabela 14. 
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Tabela 14 

 

Esquema Comparativo da Segunda Periferia entre os Grupos a partir das Enunciações 

sobre o Termo Indutor “Crack” 

Segunda Periferia 

Frequência < 11 e Classificação Média >= 1,5 

Usuários de crack Familiares Profissionais  

Evocações Freq¹. OME²  Evocações Freq.  OME Evocações Freq.  OME 

         

Desprezo 

Doença 

Droga  

10 

10 

10 

1,000 

1,000 

1,000 

 

Decepção 

Descontrole 

Praga 

Tristeza  

10 

10 

10 

10 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Dependência 

Fuga 

Miséria  

 

10 

10 

10 

1,000 

1,000 

1,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

A partir do que foi exposto nos parágrafos anteriores, é possível perceber 

diferenças significativas nas representações sociais sobre o crack apresentadas por cada 

grupo. Na perspectiva dos usuários, evidenciaram-se os aspectos nocivos da droga, 

enfatizando as perdas e as sequelas físicas, psicológicas e sociais causadas pela 

dependência dessa substância. Para os familiares desses usuários, o crack representa 

uma ilusão que leva o indivíduo ao “fundo do poço” e provoca perdas importantes na 

sua vida, dentre estas foi citada a ruptura de laços familiares, o que é motivo de tristeza 

e sofrimento para o núcleo familiar. Por fim, notou-se que os profissionais se ativeram, 

em sua maior parte, aos aspectos motivacionais que podem ter levado o indivíduo a usar 

o crack. 

A partir da discussão a respeito das representações enunciadas pelos três grupos, 

acredita-se que o conhecimento sobre as representações acerca do crack, considerado 

hoje como um problema de saúde pública, pode servir como parâmetro na 

fundamentação de propostas que adequem os dispositivos de tratamento e aperfeiçoe as 

ações de prevenção e cuidado destinadas aos usuários de crack e a sua família.  
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5.3. Palavras Evocadas pelo Termo Usuário de Crack  

 

5.3.1. O usuário de Crack segundo os Usuários de Crack 

 

A segunda questão utilizada na técnica de associação livre visou conhecer as 

representações sociais acerca do usuário de crack. Nesta seção foram discutidas as 

concepções apresentadas pelos usuários de crack sobre o objeto em estudo. Os 

elementos mais significativos nas evocações enunciadas por esse grupo podem ser 

verificados na Tabela 15. 

Entre os principais elementos das representações sociais sobre os usuários de 

crack estão as palavras ajuda (OME = 1,200), dependente (OME = 1,200), sofrimento 

(OME = 1,333) e tristeza (OME = 1,333).  Essas expressões compõem o núcleo central 

e fazem parte das concepções mais comuns compartilhadas por este grupo. Nota-se que 

os termos ajuda e dependente possuem a mesma importância na organização da 

representação, denotando uma inter-relação entre esses vocábulos. Nesse sentido, 

pressupõe-se que o entendimento perpassa sobre a ideia de que os usuários de crack 

precisam de ajuda por serem dependentes químicos. 
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Tabela 15 

 

Quadro de Quatro Casas formado a partir das Enunciações sobre o Termo Indutor 

“Usuário de Crack” para os Usuários de Crack 

Núcleo Central Primeira Periferia 

Frequência >= 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência >= 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq.¹ OME²  Freq. OME 

Ajuda 

Dependente 

Sofrimento 

Tristeza 

25 

25 

15 

15 

1,200 

1,200 

1,333 

1,333 

Humilhação 

Desprezo 

 

15 

25 

1,667 

1,800 

Zona de Contraste Segunda Periferia 

Frequência < 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência < 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq. OME  Freq. OME 

Roubo 10 1,000 Coitado 

Loucura 

Preconceito 

Vício 

Abandono 

Destruição 

Fraqueza 

Medo 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1,500 

1,500 

1,500 

1,500 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

Segundo os discursos analisados, o termo ajuda está relacionado às palavras 

tristeza e dependente, mostrando coesão entre os elementos nucleares. Além disso, essa 

evocação foi associada nos discursos analisados ao preconceito e ao abandono. Essa 

relação foi identificada no momento em que os usuários relataram que existe muito 

preconceito no que se refere ao usuário de crack, sendo citadas situações em que 

notaram o olhar atravessado de alguém em direção a eles ou quando uma pessoa muda 

de calçada ao avistá-lo. O seguinte trecho da entrevista feita com um dos usuários de 

crack vai além:  

 

O usuário de drogas é muito discriminado. Não importa se é de crack, maconha 

ou cocaína, é tudo drogado, maconheiro, vagabundo. A sociedade não perdoa, 

não quer saber se deixou de usar, pra começar nem acredita que possa deixar. 

É como se ficasse tatuado na gente (Entrevistado 5, 32 anos).  
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Em relação ao termo abandono, essa associação é percebida quando os usuários 

fazem referência às consequências provocadas pelo uso do crack. Devido à mudança de 

comportamento causado pelos efeitos adversos da droga, o indivíduo vivencia conflitos 

nas relações familiares e sociais, resultando, na maioria das vezes, em rupturas. Assim, 

o usuário se vê sozinho diante da nova realidade gerada pelo crack. É nesse contexto 

que o usuário cita que precisa de ajuda, expondo o desejo de ser novamente aceito pela 

sociedade. 

O termo dependente aparece como um dos elementos mais significativos na 

representação sobre o usuário de crack, sugerindo uma compreensão voltada para os 

aspectos clínicos do envolvimento com essa droga. Através das falas dos entrevistados 

percebeu-se que essa evocação está associada a questões relacionadas ao tratamento e a 

dificuldade de permanecer nele.  

Buscando soluções para problemas atuais concernentes a esse assunto, Ribeiro e 

Laranjeira (2010) organizaram a elaboração de um livro intitulado “O tratamento do 

usuário de crack” onde discutem os fatores favoráveis ao mesmo e as dificuldades 

encontradas na adesão dos usuários. Os pesquisadores afirmam que o tratamento pode 

ser eficaz, como têm mostrado a literatura (Gossop, Marsden, Stewart, Kidd &, Strang, 

2004), mas a imprevisibilidade da adesão do usuário ao tratamento não permite pensar 

nesse assunto sem considerar o alto índice de abandono (Ribeiro & Laranjeira, 2010). 

Mas se há indícios de progressos, o que levaria esse usuário a abandonar o tratamento? 

Diversos pontos poderiam ser levantados buscando responder tal questionamento, 

entretanto, é preciso avaliar antes de tudo de que forma estão sendo estruturadas as 

ações desenvolvidas com esses usuários e se o contexto no qual esse indivíduo está 

inserido tem sido levado em conta. 
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As evocações tristeza e sofrimento fazem referência ao sentimento de 

impotência que os usuários possuem diante o grande potencial de dependência que o 

crack possui, vendo-se agarrados a esta droga de tal modo que já não veem uma saída. 

A seguinte fala contextualiza bem essa afirmativa:  

 

Não tem pra onde correr, o caminho é esse, não tem outro. A gente rouba 

mesmo, a droga faz isso com a gente, só quem usa pode saber como é ser 

comandado por uma pedra. Uma vergonha pra gente, né? Mas fazer o que, a 

dependência é grande (Entrevistado 13, 24 anos). 

 

Os usuários relataram ficar tristes por não terem força para competir com o 

crack, por isso sentem-se humilhados e enfraquecidos. É uma realidade difícil de 

enfrentar, pois todo esse panorama causa sofrimento ao indivíduo que, fragilizado, se 

entrega novamente à droga, sentindo-se cada vez mais dominado por ela. 

No primeiro quadrante encontram-se os elementos humilhação (OME = 1,667) e 

desprezo (OME = 1,800), estando associados ao contexto imediato e contingente no 

qual os indivíduos estão inseridos (Abric, 2000). Diretamente ligado ao sistema central, 

essas expressões contextualizam os termos presentes neste sistema, reforçando a ideia 

discutida anteriormente de que o usuário de crack precisa de ajuda e de apoio durante 

este processo. A maneira como são vistos pela sociedade faz com que os usuários 

sintam-se repudiados e, consequentemente, excluídos da própria comunidade a qual 

fazem parte, dificultando ainda mais o processo de reinserção social, um dos objetivos 

definidos pela Política Nacional sobre Drogas, sancionada em 2005. 

Localizada na zona de contraste, a evocação roubo (OME = 1,000) refere-se ao 

comportamento ilegal que muitos usuários têm no intuito de conseguir a droga. Os 
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elementos presentes nesta zona são aqueles lembrados por poucas pessoas, mas 

considerados importantes para estas (Rocha, 2010). Assim, pode-se imaginar que dentro 

do grupo social estudado possa haver um subgrupo que perceba o objeto representado 

segundo a significação descrita para este elemento. Sendo uma das formas mais comuns 

utilizada como meio para aquisição do crack, o sentido utilizado para roubo remete aos 

efeitos causados por essa substância: 

 

O usuário de drogas rouba mesmo, pincipalmente o de crack. Essa droga é que 

faz isso. A gente rouba celular de adolescente que vai pro colégio, de idoso que 

tá passando também, porque ninguém respeita ninguém, seja quem for. É esse o 

mundo do crack (Entrevistado 3, 17 anos).  

 

A urgência com a qual o crack induz o usuário a consumi-lo e a falta de recursos 

financeiros para a sua aquisição fragiliza esse indivíduo, fazendo com que se envolva 

em atividades arriscadas para sua obtenção, tais como comportamentos de risco e de 

violência (Chaves et al., 2011; Oliveira & Nappo, 2008). Servindo-se dos discursos 

enunciados pelos usuários, o termo roubo também se associa à loucura no sentido do 

indivíduo ficar alucinado quando faz uso do crack, levando-o a praticar atos como furtos 

e roubos.  

As evocações coitado (OME = 1,500), loucura (OME = 1,500), preconceito 

(OME = 1,500), vício (OME = 1,500), abandono (OME = 2,000), destruição (OME = 

2,000), fraqueza (OME = 2,000) e medo (OME = 2,000), presentes na segunda periferia, 

complementam o sentido dado às representações sobre o usuário de crack, visto que os 

elementos inseridos nos demais quadrantes se relacionam com estas. Tratando-se de 

opiniões de caráter individuais, a variedade de palavras não implica em representações 
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heterogêneas, pois se pode observar que, de uma forma ou de outra, sugerem o mesmo 

significado. 

No que diz respeito a matriz de coocorrência, verifica-se que foram consideradas 

as palavras que possuem maior significação na representação sobre o usuário de crack 

na concepção dos próprios usuários. Estas inter-relações podem ser observadas na 

Figura 4. 

 

 
 

Figura 4. Matriz de Coocorrência fornecida pelo EVOC para o Termo Usuário de Crack 

segundo os Usuários de Crack. 

 

Na análise de coocorrência as evocações que obtiveram maior importância na 

representação foram ajuda, dependente, humilhação e sofrimento. Como pode ser visto 

na figura, essas palavras mantêm relação umas com as outras, assumindo papéis 

complementares nas concepções acerca do usuário de crack. Confirmando a discussão 

feita anteriormente sobre a relação entre esses dois elementos, percebe-se que 

dependente vem dar sentido a ajuda, considerando que segundo os discursos dos 

entrevistados, a dependência química é compreendida enquanto doença, sendo preciso, 

portanto, ser cuidada. Para tanto, há a necessidade de colaboração, apoio e cuidados 

especializados. 

A palavra dependente relaciona-se também aos termos humilhação e sofrimento, 

estando ligadas umas às outras. A partir dessa informação, pode-se inferir que na visão 

Ajuda  

Dependente 

Dependente 

Ajuda 

Humilhação 

Humilhação 

Dependente 

Sofrimento 

Sofrimento 

Humilhação 
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deste grupo um usuário de crack sente-se humilhado, diminuído ou envergonhado em 

determinadas situações por não ser bem visto pelas pessoas. Conforme foi mencionado 

nas entrevistas, este indivíduo recebe o estereótipo criado para o usuário de crack e o 

contato com ele é evitado, seja no âmbito da família ou da sociedade em geral. Este 

comportamento dificulta ainda mais o seu tratamento, pois, sendo desamparado, esse 

usuário possivelmente vai se sentir abandonado e mais fragilizado diante da situação 

que o crack provoca. Sendo assim, essa correlação pode ser resumida pelo seguinte 

esquema: dependente => humilhação => sofrimento. Como as três palavras mantêm 

relação entre si, a ordem entre elas pode variar sem que haja alteração no sentido da 

representação. 

De modo geral, vê-se que os sentidos atribuídos ao usuário de crack por esse 

grupo revelam uma imagem de uma pessoa vulnerável que precisa de ajuda. Esses 

resultados indicam que os usuários que participaram da pesquisa não acreditam que 

possam ser facilmente reinseridos na sociedade, já que veem o crack como uma cicatriz 

que marca a vida de quem dela faz ou fez uso. Através das falas dos entrevistados foi 

possível perceber a desesperança dos mesmos em encontrar apoio nas pessoas para 

enfrentar essa droga, inclusive de familiares e profissionais de diferentes áreas da rede 

de serviços. Isso talvez explique por que as representações desses usuários são 

revestidas de valoração negativa. 

 

5.3.2. O usuário de Crack segundo os Familiares de Usuários de Crack 

 

Dando continuidade ao estudo sobre as representações sociais acerca do usuário 

de crack, buscou-se conhecer as concepções de familiares de usuários dessa droga a 
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respeito desse objeto. A Tabela 16 permite a visualização dos elementos no núcleo 

central e no sistema periférico dessa representação. 

 

Tabela 16 

 

Quadro de Quatro Casas formado a partir das Enunciações sobre o Termo Indutor 

“Usuário de Crack” para os Familiares de Usuários de Crack 

Núcleo Central Primeira Periferia 

Frequência >= 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência >= 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq.¹ OME²  Freq. OME 

Roubo 

Ajuda 

20 

15 

1,250 

1,333 

Tristeza 

Fraqueza 

Morte 

25 

40 

15 

1,600 

1,625 

1,667 

 

Zona de Contraste Segunda Periferia 

Frequência < 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência < 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq. OME  Freq. OME 

Medo 

 

10 1,000 Dependente 

Desprezo 

Não_confiável 

Pena 

Mendigo 

10 

10 

10 

10 

10 

1,500 

1,500 

1,500 

1,500 

2,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

Entre os elementos mais relevantes presentes na representação deste grupo estão 

as evocações roubo (OME = 1,250) e ajuda (OME = 1,333), tendo a primeira maior 

significação por ter sido citada mais vezes e possuir baixa ordem de evocação. Quando 

o termo roubo foi evocado pelos participantes da pesquisa esteve relacionado com três 

outras enunciações, a saber: fraqueza, prisão e morte. Com isso, pode-se entender que 

os familiares percebem o usuário de crack como uma pessoa fragilizada que pelos 

efeitos causados por essa substância chegam a cometer atos ilegais para manter o seu 

consumo. Uma vez assumindo esses comportamentos envolvem-se em situações 

arriscadas, como é o caso de usuárias que se prostituem, além daqueles riscos já 

mencionados noutra ocasião – furtos, roubos, brigas – o que é motivo de bastante 

preocupação para seus familiares. Essa preocupação reside na possibilidade do usuário 
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se envolver em problemas com a justiça podendo ser preso e passar por situações 

críticas que possam resultar em consequências danosas para sua vida, inclusive a morte. 

Sobre o termo ajuda, verificou-se que o mesmo esteve associado às palavras 

medo, fraqueza e dependente, indicando que para este grupo os usuários de crack devem 

ser vistos como indivíduos que possuem uma doença que precisa ser tratada:  

 

Muitas vezes a pessoa não teria coragem de fazer o que faz se não tivesse sob o 

efeito da droga, porque a maioria são meninos de família boa. É por isso que 

acho que o usuário não pode ser tão discriminado, porque é questão de doença, 

né? Sei que dá raiva, medo, pelas coisas que eles fazem, mas a família, 

principalmente, tem que dar uma chance (Entrevistado 19, 46 anos). 

 

Considerando as características pertencentes ao quadro da dependência química, 

entende-se que estes indivíduos necessitam ser ajudados no enfrentamento aos prejuízos 

causados pelo uso de drogas, especialmente o crack que tem causado forte impacto em 

todo mundo. Devido a isso, os familiares temem pelo membro da família que consome 

essa substância, visto as dificuldades inerentes a essa problemática. 

Já a primeira periferia congrega as evocações tristeza (OME = 1,600), fraqueza 

(OME = 1,625) e morte (OME = 1,667). Entre estas, a palavra fraqueza foi citada mais 

vezes. Observa-se que esses elementos relacionam-se ao núcleo central de forma a criar 

o contexto no qual as enunciações estão inseridas (Machado & Aniceto, 2010). Mais do 

que sustentar, essas evocações dão corpo as palavras localizadas no núcleo central. 

 Para melhor compreender essa relação nota-se que o termo fraqueza, 

mencionada mais vezes nos discursos analisados, está associado às enunciações tristeza, 

roubo, ajuda, pena e decepção, sugerindo uma leitura que mostra que àquela 
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contextualiza estas últimas, especialmente as expressões em destaque que são as que 

compõem o núcleo central, como verificado na seguinte fala:  

 

Eu acho que quem usa crack quer fugir das dificuldades que passa, quer 

esquecer o que vive no mundo de hoje. Mas pra mim, a pessoa que se entrega as 

drogas é fraca, porque se droga fosse remédio pra as mazelas da vida só ia ter 

drogado por aí. Tem que ter uma cabeça boa para não cair nessa tentação que é 

o crack, e as drogas em geral, porque uma leva a outra, né? (Entrevistado 11, 

38 anos). 

 

Em outras palavras, os familiares justificam os comportamentos e atitudes que 

os usuários têm argumentando que os mesmos não conseguem enfrentar ou aceitar as 

dificuldades da vida e por isso buscam nas drogas uma saída, um meio de esquecer os 

problemas e buscar um bem-estar, ainda que momentâneo. Sendo assim, percebe-se que 

os vocábulos presentes nesse quadrante dialogam com os elementos centrais, trazendo-

os para próximo da realidade vivenciada pelos atores envolvidos. 

Os resultados desse estudo elucidam que as evocações referentes ao vocábulo 

medo (OME = 1,000), localizado na zona de contraste, indica mais uma relação com as 

enunciações ajuda e morte. Importante ressaltar que esse medo não se refere a ter medo 

do usuário, mas da dificuldade encontrada na permanência do mesmo no tratamento. 

Sabe-se que esse problema existe e que tem sido recorrente em todo país, sendo assim, 

chega o momento de buscar respostas para esses dilemas. O Governo Federal tem criado 

campanhas e programas de combate às drogas, no entanto, pouco tem mudado o cenário 

do cuidado e atenção nos serviços destinados a esse público.  
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Por fim, na segunda periferia, os elementos dependente (OME = 1,500), 

desprezo (OME = 1,500), não_confiável (OME = 1,500), pena (OME = 1,500) e 

mendigo (OME = 2,000) convergem para os significados encontrados nas demais 

evocações. Essa relação é evidenciada na fala de uma mãe de usuário de crack quando 

diz que: 

 

O usuário de crack é alguém fraco, não só fisicamente, mas principalmente 

psicologicamente, pois acreditam em algo que não acontece e buscam uma 

ilusão pela fraqueza de não conseguir lidar com problemas vividos no dia a dia 

(...). É triste pra família ver isso, saber que a pessoa vive na rua, vivendo como 

mendigo (...). É digno de pena a vida que esses usuários levam (Entrevistado 6 

52 anos). 

 

Apesar de tratar-se de ideias, opiniões, crenças e/ou pensamentos individuais 

baseados na experiência imediata, os sentidos atribuídos aos elementos referidos 

procederam de maneira homogênea. Isso pode ser confirmado ao se analisar a 

comparação feita entre as representações encontradas em cada grupo, como pode ser 

verificado mais adiante. 

Para análise de coocorrência foi encontrado somente uma ligação significativa 

entre as evocações proferidas pelos entrevistados. Essa inter-relação pode ser verificada 

na Figura 5. Como se vê, esse resultado mostra que os familiares dos usuários de crack 

desse estudo relacionam mais frequentemente os vocábulos tristeza e fraqueza, 

mostrando que o que mais os entristece é perceber o parente que faz uso da droga não 

tem força o suficiente para deixar o crack, ficando a mercê deste. 
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Tristeza 

Fraqueza 

Fraqueza 

Tristeza 

 

  

Figura 5. Matriz de Coocorrência fornecida pelo EVOC para o Termo Usuário de Crack 

segundo os Familiares de Usuários de Crack. 

 

Como discutido anteriormente, este grupo entende que os usuários buscam no 

crack um modo de enfrentar as adversidades que encontram na vida, como o 

desemprego, a baixa condição financeira, dificuldades nos relacionamentos, entre outros 

problemas. Os familiares acreditam que o que é oferecido pelas drogas tem um forte 

poder de persuadir o jovem a experimentá-las – bem-estar, poder, liberdade, inserção 

em grupos. Portanto, contra isso relatam que a família precisa saber bem orientá-los 

sobre os prejuízos causados por essa droga. Além disso, faz-se necessário um 

acompanhamento dessa família, visto que esta também é plenamente afetada pela 

drogadição. 

A partir dessa explanação percebe-se que os resultados encontrados indicam que 

a representação social atribuída ao usuário de crack na perspectiva dos familiares é 

demarcada de forma negativa, não direcionada ao usuário enquanto pessoa, mas 

referente às mudanças ocorridas na família pelos problemas decorrentes desse uso. 

Portanto, ressalta-se a necessidade de incluir essa família no cuidado e atenção 

dispensados aos dependentes químicos. Através da pesquisa realizada nos CAPS, 

identificou-se uma dinâmica relacional deficitária entre as instituições e a família, o que 

pode ser justificado pela falta de congruência entre a prática realizada e as diretrizes 

estabelecidas nas políticas públicas sobre drogas no Brasil. 
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De acordo com os dados coletados estas práticas foram descritas como limitadas, 

destacando-se a insuficiência dos recursos financeiros e a deficiente formação dos 

profissionais envolvidos neste trabalho. Percebeu-se que tais limites estão presentes, 

sobretudo, no que diz respeito à participação da família no acompanhamento dos 

dependentes químicos. É importante entender que a drogadição é um fenômeno 

multicausal (Silva, 2007), portanto, deve-se ser tratada considerando fatores biológicos, 

psíquicos, sociais, familiares e outros relacionados a estes. Assim, compreende-se que a 

família está implicada nesse processo diretamente, sendo de grande valia conhecer quais 

as representações que possuem sobre os usuários de crack. 

 

5.3.3. O Usuário de Crack segundo os Profissionais de Saúde 

 

Sobre as representações atribuídas ao usuário de crack buscou-se conhecer quais 

as concepções compartilhadas entre os profissionais de saúde acerca deste objeto a fim 

de propiciar um espaço para discussão a respeito do acompanhamento realizado com 

esses indivíduos. As evocações apresentadas por este grupo encontram-se na Tabela 17.  

Observa-se que os principais elementos encontrados na representação dos 

profissionais referem-se aos vocábulos insegurança (OME = 1,000), ajuda (OME = 

1,111) e medo (OME = 1,333), sendo o primeiro e o segundo mais significativos dentro 

do núcleo central por ter sido evocado mais prontamente e citado mais vezes, 

respectivamente. A insegurança refere-se nos discursos dos entrevistados à dificuldade 

encontrada no contato diário com estes usuários. Para os profissionais, sendo 

dependentes químicos, principalmente do crack, não são pessoas de confiança por não 

terem total domínio sobre seus comportamentos, assim, existe a precaução na forma em 

lidar com esses indivíduos, o que termina por limitar o seu trabalho com eles. 
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Tabela 17 

 

Quadro de Quatro Casas formado a partir das Enunciações sobre o Termo Indutor 

“Usuário de Crack” para os Profissionais de Saúde 

Núcleo Central Primeira Periferia 

Frequência >= 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência >= 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq.¹ OME²  Freq. OME 

Insegurança 

Ajuda 

Medo 

15 

45 

15 

1,000 

1,111 

1,333 

Dependente 

Tratamento 

Dificuldade 

20 

30 

30 

1,500 

1,833 

2,000 

Zona de Contraste Segunda Periferia 

Frequência < 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência < 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq. OME  Freq. OME 

Fragilidade 10 1,000 Desprezo 

Perdas 

Atenção 

Problemas 

Sofrimento 

10 

10 

10 

10 

10 

1,500 

1,500 

2,000 

2,000 

2,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação  

 

Sobre o termo ajuda pode-se mencionar concepções voltadas para a atenção ao 

usuário de drogas de forma a proporcionar oportunidade de aderir ao tratamento e ser 

reinserido na sociedade, todavia, isso não acontece sem dificuldades:  

 

O usuário de crack é uma pessoa que precisa de ajuda, naturalmente. Uma vez 

que possui uma doença, que é a dependência química, precisa de tratamento. 

Mas fora do meu trabalho não os vejo da mesma forma, começo a compartilhar 

da concepção geral sobre eles, que é a de que são traiçoeiros e perigosos 

(Entrevistado 22, 30 anos). 

 

 Analisando essa fala surge o questionamento sobre a possibilidade de ver os 

usuários de maneiras diferentes dentro e fora do ambiente de trabalho. Será mesmo 

possível separar essas concepções? Essa questão certamente traz implicações para a 

atuação do profissional nessa esfera. Percebe-se ainda que no momento em que se fala 

em ajuda é considerada a complexidade pertencente a essa problemática, visto que uma 
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vez inserido nesse quadro o usuário passa a ser visto com receio pela sociedade devido 

aos comportamentos indevidos que assumem para conseguir a droga. Dessa forma, a 

reinserção social desses indivíduos parece ser um desafio a mais no que concerne a sua 

reabilitação.  

Ainda sobre os elementos nucleares, o medo aparece relacionado à insegurança 

e a dificuldade encontrada na adesão do usuário ao tratamento. Alguns profissionais 

referiram essas pessoas enquanto “traiçoeiras”, destacando a falta de autonomia delas 

nos momentos de abstinência da droga e fissura. Sobre isso, Meira e Arcoverde (2010) 

apontaram que realmente existe a dificuldade em abordar um usuário de drogas, mas 

que isso se agrava devido às limitações e crenças pessoais dos profissionais no 

atendimento a esses indivíduos, o que influencia negativamente no modo de assisti-los. 

Este é mais um elemento impeditivo de uma atuação eficaz no tratamento da 

dependência química, considerando a discrepância encontrada entre o que se diz e o que 

se faz na prática do dia a dia. 

Entendendo que as representações sociais como crenças compartilhadas acerca 

de um grupo influem nos comportamentos e atitudes (Abric, 2000), a imagem negativa 

difundida acerca dos usuários de crack, como se vê no primeiro quadrante, não 

possibilita uma integração entre eles e os profissionais, embora existam também 

concepções com valorização positiva. Dito de outro modo, a percepção deles enquanto 

cuidadores parece contraditória, como referido por um dos pesquisados:  

 

As pessoas falam muito em igualdade, em políticas de tratamento, em 

humanização, mas na hora do cara a cara não encara bem a situação. É difícil, 

é uma situação complicada, só vivenciando mesmo pra saber como é difícil lidar 

com um problema tão complexo (Entrevistado 14, 26 anos).  
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Concorda-se com Lopes et al. (2009) ao relatarem que chega a ser estranho 

imaginar que pessoas com acesso a diversas informações e conhecimentos técnicos a 

respeito do assunto, como é o caso dos profissionais de saúde, possam ter uma visão 

baseada no senso comum, sendo, portanto, insuficiente sobre o usuário quimicamente 

dependente. 

Concernente à primeira periferia destacam-se os termos dependente (OME = 

1,500), dificuldade (OME = 1,833) e tratamento (OME = 2,000), sendo retomada a 

percepção do usuário de crack enquanto dependente químico, portanto, doente. As 

evocações dificuldade e tratamento relacionam-se ao elemento central ajuda no sentido 

de ser uma maneira de ajudar esses usuários. No entanto, nota-se que o tratamento não é 

percebido pelos profissionais com otimismo, pois foi enfatizada a grande dificuldade 

existente nesse processo. Conforme constatado por Laranjeira (2010), os primeiros anos 

de uso do crack é o período em que o usuário menos procura ajuda, mas é, também, o 

momento em que o mesmo passa por mais situações arriscadas. Nesse contexto, o que 

deve ser feito? Aguardar o usuário aderir ao tratamento ou assumir uma postura mais 

proativa em relação a isso? É necessário se pensar em estratégias voltadas para a 

prevenção do consumo dessa droga e, sobre o tratamento, criar ações específicas para 

casos relacionados ao crack. 

Verificou-se um desconhecimento dos profissionais quanto às especificidades 

das políticas públicas concernentes a dependência química, especialmente no que se 

refere à dependência do crack. Tem-se percebido que igualar as estratégias de 

tratamento utilizadas para outras drogas não tem trazido bons resultados no tratamento 

dessa substância. De tal modo, atitudes e crenças que inviabilizam o estabelecimento de 

uma relação produtiva dos profissionais com estes indivíduos devem ser revistos e 

trabalhados. 
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A evocação fragilidade (OME = 1,000) apareceu na zona de contraste indicando 

ser um elemento significativo para alguns dos profissionais que fizeram parte dessa 

pesquisa, porquanto apresentou uma ordem média de evocação baixa. Este elemento se 

relaciona ao termo dificuldade, ressalvando os danos causados aos usuários de crack 

pelo uso da droga: “Pra mim o que define o usuário de crack é fragilidade. A pessoa 

que usa crack fica muito frágil, fraco, em todos os sentidos. A saúde fica debilitada, o 

psicológico comprometido, os vínculos sociais são rompidos” (Entrevistado 16, 29 

anos). Pode-se compreender que para este grupo a fragilidade referida é uma das 

dificuldades enfrentada pelo usuário de crack, pois através desta surgem outras 

conjunturas. 

Na segunda periferia apresentam-se as evocações desprezo (OME = 1,500), 

perdas (OME = 1,500), atenção (OME = 2,000), problemas (OME = 2,000) e 

sofrimento (OME = 2,000), sugerindo percepções voltadas para as consequências do uso 

do crack. Apesar de estarem diretamente vinculadas a experiências imediatas e 

consistirem em expressões particulares percebe-se que o conteúdo presente no 

significado das mesmas não é diferente. Apenas o termo atenção difere das demais 

nesse sentido, porém refere-se, também, ao usuário de crack enquanto pessoa 

fragilizada. 

Observando a matriz de coocorrência dos discursos analisados nota-se que cinco 

evocações se destacam: tratamento, ajuda, dificuldade, perdas e dependente. As inter-

relações entre elas são aparentes e confirmam a visão apresentada pelos profissionais de 

saúde discutida nos parágrafos anteriores. 
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Figura 6. Matriz de Coocorrência fornecida pelo EVOC para o Termo Usuário de Crack 

segundo os Profissionais de Saúde. 

 

É perceptível a relação existente entre as evocações tratamento, ajuda e 

dificuldade. Nota-se que o termo ajuda encontra-se associada às palavras tratamento e 

dificuldade, sendo ele o elemento central na representação do grupo. Para este, o usuário 

de crack precisa de ajuda para sair da situação de dependência provocada pelo uso da 

droga, mas acredita também que no seu tratamento existem dificuldades que impedem o 

bom andamento desse processo. Através dos resultados encontrados nesse estudo pode-

se inferir que estas dificuldades referem-se principalmente a duas situações: 1º. A falta 

de preparo dos profissionais para atuar nessa área; e 2º. A imprevisibilidade na adesão 

do usuário ao serviço. 

Outra ligação que surgiu foi entre as palavras dependente e perdas, revelando as 

consequências advindas da dependência química. Essa ideia remete o usuário de crack a 

uma espécie de viagem sem volta, no sentido de não acreditar que ele possa recuperar 

tudo que perdeu por causa da droga. Essa associação enfoca os danos provocados pelo 

uso dessa substância de maneira a resumir a dependência a isso, sem considerar outros 

fatores relacionados. 

Portanto, nota-se que a importância em conhecer como os profissionais de saúde 

veem o usuário de drogas se dá no fato de entender que maneiras equivocadas em lidar 

com o assunto podem levar a prejuízos (Lopes et al., 2009) na relação entre estes dois 

Tratamento 

Ajuda 

Ajuda 

Tratamento 

Dificuldade 

Dificuldade 

Ajuda 

Perdas 

Dependente 

Dependente 

Perdas 
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atores, além de influenciar no próprio tratamento. Esses resultados têm implicações 

práticas nos serviços de atendimento destinados a dependentes químicos, notadamente 

no que concerne aos usuários de crack, visto a gravidade envolvida nessa questão.  

 

5.3.4. Debatendo o Usuário de Crack entre os Grupos 

 

Uma vez discutidas as representações sociais de cada grupo sobre o assunto 

tornou-se interessante realizar uma análise comparativa entre elas com o objetivo de 

identificar semelhanças e discrepâncias. Essa análise foi feita segundo resultados 

apresentados em cada quadrante, buscando proporcionar uma melhor visualização das 

comparações. As enunciações mais significativas localizadas no núcleo central foram 

distribuídas na Tabela 18. 

 

Tabela 18 

 

Esquema Comparativo do Núcleo Central entre os Grupos a partir das Enunciações 

sobre o Termo Indutor “Usuário de Crack”  

Núcleo Central 

Frequência >= 11 e Classificação Média < 1,5 

Usuários de crack Familiares Profissionais  

Evocações  Freq¹. OME²  Evocações  Freq.  OME Evocações  Freq.  OME 

         

Ajuda 

Dependente 

Sofrimento 

Tristeza 

25 

25 

15 

15 

1,200 

1,200 

1,333 

1,333 

Roubo 

Ajuda 

 

20 

15 

1,250 

1,333 

Insegurança 

Ajuda 

Medo 

 

15 

45 

15 

1,000 

1,111 

1,333 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

Nota²: Palavras em itálico referem-se às enunciações que aparecem em mais de um 

grupo 

 

De forma geral percebe-se que os usuários de crack apresentam uma visão 

voltada para os danos causados pelo uso da droga e à necessidade que o usuário tem em 

ser ajudado. Já os familiares enfocam a questão do roubo enquanto resultado desse 
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consumo, mostrando como o dependente químico precisa de ajuda. Os profissionais, por 

sua vez, demonstram ter dificuldade em lidar com esses usuários, embora também 

tenham explicitado que são pessoas que necessitam ser amparados. Deste modo, 

percebe-se que o termo ajuda aparece nos discursos dos três grupos, ainda que 

apresentem diferenças em alguns pontos.  

Para os usuários entrevistados as evocações mais significativas foram ajuda e 

dependente, mostrando que, embora eles mesmos façam uso do crack, essa necessidade 

é percebida. Mais que isso, essa verificação pode ser interpretada como um pedido de 

ajuda, pois falando sobre o usuário de crack estão falando deles mesmos, embora não 

apreendam isso de imediato. As representações apresentadas por eles também se 

relacionam ao sofrimento e a tristeza em vivenciar as consequências provocadas por 

essa droga.  

Para os familiares o elemento central mais significativo foi roubo, sugerindo que 

a concepção predominante desse grupo refere-se uma visão estereotipada do usuário de 

crack. Visto que a necessidade de uso contínuo dessa droga induz o usuário a cometer 

atos ilegais para adquiri-la, a forma de ver esse indivíduo vai ser generalizada para 

todos os outros. Talvez essa visão seja forte entre os familiares por estes terem 

enfrentado situações dessa instância com os membros da família que fazem uso dessa 

substância. Muitos deles relataram que eles roubam tudo que veem pela frente, seja o 

que for, mesmo tendo que se desfazer de utensílios essenciais para a família, como 

alimentos e objetos pessoais. Por tudo isso, este grupo entende que estes indivíduos 

precisam ser ajudados para terem a chance de ficar livre dessa da prisão a qual o crack 

os engendram. 

Por fim, a evocação mais significativa entre os profissionais de saúde foi 

insegurança, indicando uma limitação na forma em que lidam com os usuários de crack. 
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Para tanto, argumentam que estes indivíduos não são de confiança pelo que são capazes 

de fazer para conseguirem a droga, assim, não se sentem à vontade no contato com os 

mesmos, uma vez que se sentem inseguros com a presença deles, apesar do trabalho 

exigir uma postura diferente. Foram encontrados, também, os termos ajuda e medo, 

mostrando que mesmo tendo receio em abordar o usuário no ambiente de trabalho, este 

grupo compreende que são pessoas que precisam ser amparadas para manterem-se no 

tratamento. Considerando a complexidade que esse tema envolve percebe-se a 

necessidade de uma melhor preparação desses profissionais que lidam com os usuários 

de drogas, especialmente os de crack, a fim de possibilitar uma maior adequação na 

oferta dos serviços voltados para este público. 

No que se refere às evocações localizadas na primeira periferia, pode-se notar na 

Tabela 19 que não houve semelhanças nos discursos entre os grupos. Como esses 

elementos periféricos vêm contextualizar as enunciações centrais de cada representação, 

era esperado encontrar, em cada grupo, termos referentes às experiências vivenciadas 

por eles. 

 

Tabela 19 

 

Esquema Comparativo da Primeira Periferia entre os Grupos a partir das Enunciações 

sobre o Termo Indutor “Usuário de Crack” 

Primeira Periferia 

Frequência >= 11 e Classificação Média > 1,5 

Usuários de crack Familiares Profissionais  

Evocações  Freq¹. OME²  Evocações  Freq.  OME Evocações  Freq.  OME 

         

Humilhação 

Desprezo 

15 

25 

1,667 

1,800 

Tristeza 

Fraqueza 

Morte 

25 

40 

15 

1,600 

1,625 

1,667 

Dependente 

Tratamento 

Dificuldade 

20 

30 

30 

1,500 

1,833 

2,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

Os termos humilhação e desprezo, pertencentes ao grupo dos usuários, 

relacionam-se aos elementos centrais, indicando que esses indivíduos sentem-se 



123 
 

desprezados e diminuídos frente às pessoas que não fazem uso de drogas. Esse 

pensamento reforça a percepção do usuário de crack enquanto dependente químico que 

precisa ser ajudado. As consequências ocasionadas pelo consumo dessa droga também 

foram referidas. Em relação aos familiares, vê-se que os termos tristeza, fraqueza e 

morte revelam o quanto a família é atingida pelos danos provenientes do crack, pois 

vendo seu filho, irmão, esposo ou outro parente envolvido com essa droga, os membros 

dessa família sofrem por não saberem como impedir o seu uso. Entende-se que a 

dependência do crack é tamanha que enfraquece o usuário a ponto de levá-lo a cometer 

atos ilegais para adquiri-lo, como o roubo, elemento mais significativo na representação 

dos familiares entrevistados a respeito dos usuários de crack. 

Já as concepções dos profissionais de saúde parecem estar ancoradas no campo 

do tratamento, percebendo esses indivíduos como dependentes químicos, portanto, 

doentes, sendo necessária intervenção especializada. No entanto, a palavra dificuldade 

revela que este grupo não possui segurança em relação à eficácia desse tratamento. 

Interessante frisar que as estratégias de cuidado e tratamento utilizado pelos dispositivos 

de saúde, a exemplo do CAPS, não diferem para os diferentes tipos de drogas. Talvez 

seja esse o ponto a ser reavaliado, visto que o poder destrutivo do crack tem se mostrado 

enormemente maior que o de outras substâncias. Desse modo, surge o questionamento: 

Conhecendo-se a dificuldade existente no tratamento de usuários de crack utilizando as 

diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o uso de álcool e outras drogas, 

não seria o momento de se pensar em estratégias específicas para o combate, prevenção 

e tratamento do crack? Os fatos têm respondido por si só. 

Os elementos periféricos discutidos indicam especificidades de cada grupo, 

mostrando experiências vivenciadas por eles. Percebe-se que essas evocações dão corpo 

aos elementos nucleares, criando o contexto adequado que lhe dê sentido. Na Tabela 20 
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foram dispostos os termos localizados na zona de contraste, o que indica a existência de 

representações diferentes pertencentes a uma pequena parcela da amostra. 

 

Tabela 20 

 

Esquema Comparativo da Zona de Contraste entre os Grupos a partir das Enunciações 

sobre o Termo Indutor “Usuário de Crack”  

Zona de Contraste 

Frequência < 11 e Classificação Média < 1,5 

Usuários de crack Familiares Profissionais  

Evocações  Freq¹. OME²  Evocações  Freq.  OME Evocações  Freq.  OME 

         

Roubo 10 1,000 Medo 10 1,000 Fragilidade 10 1,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

Mais uma vez são encontradas percepções distintas entre os grupos. Para alguns 

dos usuários de crack entrevistados, a palavra roubo possui uma significação importante 

na representação sobre o objeto em estudo, isso porque, apesar de não ter sido evocada 

muitas vezes, foi mencionada em primeira ordem nas poucas vezes que apareceu. Essa 

importância dada ao termo roubo pode ser explicada por ser este um dos meios comum 

entre os usuários de crack para conseguir a droga. Tal comportamento é justificado pelo 

grande potencial de dependência que essa substância possui, fazendo com que os 

usuários busquem cada vez mais consumi-la. 

No que refere aos familiares, foram encontradas entre os participantes da 

pesquisa percepções alusivas ao medo. Este medo não está relacionado diretamente ao 

usuário de crack como uma pessoa perigosa, mas ao temor que a família sente em 

perder este membro familiar para essa droga. Nos discursos analisados, essa palavra 

esteve associada ao termo morte, indicando que o maior medo da família é que o 

usuário tenha a sua vida destruída pelo consumo do crack. Entre os profissionais teve 

importância na representação de um pequeno grupo a evocação fragilidade, ressaltando 

a influência que o crack causa na vida do usuário, tornando-o frágil perante os efeitos 
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advindos desse uso. Essa palavra esteve relacionada à dificuldade encontrada na adesão 

desse indivíduo ao tratamento nos serviços de saúde destinados a dependentes químicos. 

Percebe-se que as expressões evocadas pelos grupos se aproximam na medida 

em que ressaltam as consequências causadas na vida do usuário pelo uso do crack. 

Assim também acontece na comparação entre os elementos encontrados na segunda 

periferia, apresentados na Tabela 21.  

 

Tabela 21 

 

Esquema Comparativo da Segunda Periferia entre os Grupos a partir das Enunciações 

sobre o Termo Indutor “Usuário de Crack” 

Segunda Periferia 

Frequência < 11 e Classificação Média >= 1,5 

Usuários de crack Familiares Profissionais  

Evocações  Freq¹. OME²  Evocações  Freq.  OME Evocações  Freq.  OME 

         

Coitado 

Loucura 

Preconceito 

Vício 

Abandono 

Destruição 

Fraqueza 

Medo 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1,500 

1,500 

1,500 

1,500 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

Dependente 

Desprezo 

Não_confiável 

Pena 

Mendigo 

 

10 

10 

10 

10 

10 

1,500 

1,500 

1,500 

1,500 

2,000 

Desprezo 

Perdas 

Atenção 

Problemas 

Sofrimento 

 

10 

10 

10 

10 

10 

1,500 

1,500 

2,000 

2,000 

2,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

Nota²: Palavras em itálico referem-se às enunciações que aparecem em mais de um 

grupo 

 

A semelhança encontrada entre os grupos refere-se ao sentido negativo atribuído 

às representações, uma vez que as evocações demonstram o quanto o usuário de crack é 

prejudicado pelo consumo dessa droga. Apesar de haver apenas um elemento comum 

entre os grupos neste quadrante, percebe-se que existe um consenso entre eles. A 

palavra desprezo apareceu entre os discursos dos familiares e dos profissionais, 

mostrando que o usuário de crack passa a ser desprezado não somente pela sociedade e 
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pela família, mas, sobretudo por ele mesmo, pois a dependência dessa droga o faz 

abandonar-se, passando a viver em função quase que exclusivamente do crack. 

Enfim, as representações sociais que permeiam o usuário de crack residem, 

principalmente, numa concepção de cuidado. Entre os três grupos foi possível notar a 

importância dada à necessidade de ajuda que este usuário possui, pois os danos 

causados por essa droga e o poder destrutivo que ela tem dificultam e/ou impedem o seu 

abandono. Ressalta-se que houve especificidades nestas percepções que precisam ser 

levadas em consideração no debate sobre o crack, porquanto revelam comportamentos 

que influem na resolução dessa problemática. 

 

5.4. Palavras Evocadas pelo Termo Futuro do Usuário de Crack  

 

5.4.1. O Futuro do Usuário de Crack segundo os Usuários de Crack 

 

Buscando conhecer as percepções entre os grupos sobre as perspectivas de 

futuro de um indivíduo que consome o crack, foi acrescentado às questões evocativas o 

termo indutor futuro do usuário de crack. Neste estudo considerou-se esse 

conhecimento um subsídio para uma melhor análise a respeito desse problema social. 

Na Tabela 22 foram dispostas as evocações enunciadas pelo grupo dos usuários de 

crack que fizeram parte dessa pesquisa. 
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Tabela 22 

Quadro de Quatro Casas formado a partir das Enunciações sobre o Termo indutor 

“Futuro do Usuário de Crack” para os Usuários de Crack 

Núcleo Central Primeira Periferia 

Frequência >= 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência >= 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq.¹ OME²  Freq. OME 

Prisão 

Morte 

90 

45 

1,167 

1,444 

Roubo 

Mendicância 

Abandono 

20 

15 

20 

1,500 

1,667 

2,000 

Zona de Contraste Segunda Periferia 

Frequência < 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência < 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq. OME  Freq. OME 

- - - Doença 

Desprezo 

Loucura 

Tristeza 

10 

10 

10 

10 

1,500 

2,000 

2,000 

2,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

Na Tabela 22 pode-se notar que os principais elementos das representações 

sociais desse grupo se encontram associadas aos termos prisão (OME = 1,167) e morte 

(OME = 1,444), indicando um aparente consenso entre os participantes do estudo. Para 

eles são esses os únicos caminhos possíveis para um usuário de crack – a morte ou a 

prisão, como bem descrita na seguinte fala: “O usuário de crack é uma pessoa que não 

tem mais jeito na vida, não tem mais retorno, ou ele vai pra cadeia ou vai morrer, não 

tem outro caminho” (Entrevistado 8, 27 anos). 

A palavra prisão foi citada mais vezes e evocada mais prontamente, o que indica 

que possui maior significação na representação. Esse pensamento reflete a realidade 

vivenciada pelos usuários de crack. Como descrito no perfil desse grupo, entre os 

usuários de crack que participaram dessa pesquisa, 63,3% afirmaram já ter enfrentado 

problemas judiciais e policiais. Entre os motivos mais comuns foram citados: roubos, 

furtos, brigas, homicídios e envolvimento com tráfico de drogas. Como punição 

revelaram já terem apanhado na rua e terem sido encaminhados para delegacias e 
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penitenciárias, alguns por diversas vezes. Então, nota-se que essa é uma situação 

comum entre esses indivíduos, embora rejeitem a ideia de prisão. 

Segundo discursos analisados, o termo prisão se associa às palavras morte, 

destruição, mendicância, tristeza, fracasso e abandono, denotando consequências 

decorrentes dessa condição. Foi dito que o sujeito que faz uso de drogas não é visto e 

nem tratado como um doente, mas como um marginal, ladrão ou traficante, e tem 

sofrido repreensões como tal. Para os usuários entrevistados, é preciso que haja um 

conhecimento maior sobre quem é esse usuário de drogas, especialmente de crack, para 

entender que eles precisam de tratamento e não de cadeia, como explicitado por um dos 

usuários deste estudo: 

 

Na cadeia a gente usa a droga do mesmo jeito, tem nosso jeito de fazer isso. 

Quem usa droga precisa é ser internado, cuidado. Tem que fazer tratamento, 

porque a cadeia não ajuda ninguém a se libertar da droga, pelo contrário, tem 

muitos que saem pior do que entraram (Entrevistado 7, 35 anos). 

 

Essa situação é complexa, porque se compreende que o usuário de droga 

realmente precisa de um tratamento para a sua dependência química, no entanto, 

motivado pela fissura e pela necessidade de consumir essas substâncias, o indivíduo é 

capaz de cometer desde furtos a homicídios. Segundo Kessler e Pechansky (2008), as 

regiões com maior número de consumo de crack têm sido os locais com maiores índices 

de violência e de criminalidade. Deste modo, considerando as implicações advindas 

dessa conjuntura, é necessário buscar novas formas de combater o uso dessa droga. 

Como elemento central na representação desse grupo, o termo morte foi citado 

como o “fim do poço”, no sentido de ser, esta, uma consequência do uso do crack.  A 
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literatura (Kessler & Pechansky, 2008) aponta que a relação existente entre o uso de 

crack e mortalidade não acontece de forma direta, uma vez que o índice crescente de 

óbitos entre usuários dessa droga são mais frequentemente associados ao entorno 

violento que o envolve do que à própria substância. A palavra morte esteve também 

relacionada à prisão, sendo ambos mencionados como únicas possibilidades de futuro 

para o usuário desse entorpecente. Esse pensamento, compartilhado entre a maioria dos 

entrevistados, é motivo de preocupação por mostrar que não existe confiabilidade por 

parte deles na forma atual de tratar essa dependência.  Como reverter esse quadro? O 

poder devastador que essa droga possui tem deixado às autoridades governamentais e 

especialistas de mão atadas por não saberem o que fazer para combatê-la. É 

fundamental o investimento em pesquisas nesse âmbito, pois sem o conhecimento 

suficiente acerca da problemática as soluções não serão encontradas. 

A ausência de elementos na zona de contraste indica que as representações 

sociais dos usuários sobre o objeto em estudo parecem possuir estabilidade e consenso 

entre eles, definindo a sua homogeneidade. Essa conformidade pode estar relacionada à 

própria história do grupo, bastante similar no que tange às experiências sociais 

derivadas da drogadição, tais como a violência, o que permite a manutenção dessa 

representação. Já na segunda periferia são encontrados os termos doença (OME = 

1,500), desprezo (OME = 2,000), loucura (OME = 2,000) e tristeza (OME = 2,000), 

indicando expressões individuais determinadas por experiências imediatas. Apesar 

dessa particularidade, é possível perceber que os elementos apresentados possuem 

valoração negativa, aproximando-lhes os sentidos.  

Na análise de coocorrência pode-se notar que as evocações morte, prisão, 

mendicância, loucura, abandono e cura estiveram relacionadas entre si nos discursos 

dos entrevistados. Através da Figura 7 podem-se observar tais associações: 
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Figura 7. Matriz de Coocorrência fornecida pelo EVOC para o Termo Futuro do 

Usuário de Crack segundo os Usuários de Crack. 

 

Como observado na tabela, o termo prisão foi associado às palavras morte, 

mendicância, loucura e abandono. Essa inter-relação indica que estas são 

consequências provenientes do uso do crack e sugere a inexistência de perspectivas para 

o futuro do usuário de crack. Este grupo não acredita que esses indivíduos possam ter 

um destino diferente, visto que os efeitos do uso dessa substância são complexos e 

interferem diretamente na forma de viver dessas pessoas. O que se pensa em relação a 

isso é que o usuário que faz uso do crack se entrega à dependência de tal forma que tem 

seus vínculos sociais, familiares e afetivos rompidos e, abandonados a própria sorte, 

vivem como mendigos. Os termos morte e roubo também mantêm relação entre si, 

considerando que para conseguir a droga, no momento de abstinência, os usuários 

afirmaram serem capazes de “roubar, agredir e até matar” (Entrevistado 10). Nesse 

sentido, essas palavras estão associadas a comportamentos comumente atribuídos aos 

usuários de crack, reforçando a associação entre uso de crack e a violência. 

A ausência de perspectivas no futuro dos usuários de crack é resultado do atual 

cenário presente em todo o mundo. Essa droga tem devastado famílias e destruído a 
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vida de milhões de pessoas. A escassez de serviços especializados em dependência 

química e as estratégias inadequadas utilizadas no tratamento dessa droga desmotivam e 

instalam a desesperança entre os envolvidos. A importância em conhecer as 

representações de usuários de crack sobre seu futuro reside na possibilidade de 

reconhecer os seus anseios e dificuldades, podendo dessa forma, serem criadas ações e 

diretrizes voltadas para a realidade daquele que vivencia essa questão. 

 

5.4.2. O Futuro do Usuário de Crack segundo os Familiares de Usuários de Crack 

 

Buscando conhecer de que forma os familiares de usuários de crack veem o 

futuro destes, foram distribuídos na Tabela 23 os elementos das representações desse 

grupo a respeito do termo indutor futuro do usuário de crack utilizado na técnica de 

associação livre. 

 

Tabela 23 

 

Quadro de Quatro Casas formado a partir das Enunciações sobre o Termo Indutor 

“Futuro do Usuário de Crack” para os Familiares de Usuários de Crack 

Núcleo Central Primeira Periferia 

Frequência >= 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência >= 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq.¹ OME²  Freq. OME 

Tratamento 

Incerteza 

25 

15 

1,200 

1,333 

- - - 

Zona de Contraste Segunda Periferia 

Frequência < 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência < 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq. OME  Freq. OME 

Prisão 

Cura 

Mendicância 

Morte 

20 

15 

15 

35 

1,500 

1,667 

1,667 

1,857 

Tristeza 

Mudança 

 

10 

10 

1,500 

2,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

As evocações tratamento (OME = 1,200) e incerteza (OME = 1,333) são 

elementos que denotam maior centralidade desse grupo. Estas expressões vão dar 
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sentido às demais, gerando o significado da representação e determinando a sua 

organização (Wilbert, 2009), ou seja, os sentidos atribuídos às outras evocações se 

relacionam aos elementos presentes no núcleo central. 

Dentre os elementos nucleares, a palavra tratamento apresentou maior 

importância entre os familiares, visto que teve uma maior frequência e menor OME. 

Isso indica que este grupo acredita ou espera que o membro familiar que faz uso do 

crack possa aderir ao tratamento para cuidar da dependência química. Muitos usuários 

chegam aos serviços de saúde, como o CAPS, acompanhados por algum familiar, na 

maioria das vezes a mãe ou esposa, o que mostra que a família tem percebido essa 

dependência como uma doença e incentivando o usuário a tratá-la, contudo, foi 

verificado nesta pesquisa que a dinâmica relacional entre família e CAPS acontece de 

forma deficitária, pois não há uma contínua integração entre essas duas instâncias. 

A evocação tratamento relaciona-se aos termos morte, cura, incerteza e força de 

vontade. A associação existente entre tratamento e morte sugere que os familiares 

acreditam que sem a adesão ao tratamento o crack vai ser a causa da morte do usuário. 

Esse pensamento se relaciona a ideia de cura que a família possui sobre a dependência 

química. Nesse sentido, tanto os fatores médicos são levados em conta quanto às 

crenças religiosas. Embasadas em pressupostos cristãs, as chamadas fazendas (clínica 

para recuperação de dependentes químicos) são muito procuradas por familiares que 

buscam a melhora do familiar que é usuário de crack. Mas, além dos aspectos médicos e 

religiosos, a família elucida que a força de vontade do indivíduo é basilar nesse 

processo. A busca por tratamento foi constatada nas falas de alguns entrevistados, a 

exemplo desta: 
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É difícil ele [o usuário de crack] querer a nossa ajuda, só quando tá muito mal, 

por isso que tem que conversar antes, porque depois que começa a usar fica 

difícil querer conselho. Só quando estiver precisando de ajuda, aí tem que pegar 

essa oportunidade, essa abertura e tentar libertar com um tratamento. Levar no 

braço e mostrar a importância de se tratar (Entrevistado 2, 46 anos). 

 

O vocábulo incerteza é um dos principais elementos das representações sociais 

deste grupo sobre o objeto em questão, compondo o núcleo central junto ao termo 

tratamento. Além disso, estes elementos mantêm ligação entre si nos discursos dos 

familiares entrevistados, indicando que, apesar destes acreditarem no tratamento como 

uma forma de livrar o usuário do crack, eles sentem-se inseguros em relação à sua 

aderência. O termo incerteza também foi associado à mudança e à prisão, o que pode 

querer dizer que os familiares não acreditem na mudança de comportamento do usuário, 

referente a condutas rejeitáveis, como o uso de violência e agressividade, que podem 

levá-lo à prisão. 

Entende-se que os elementos localizados na primeira periferia costumam 

contextualizar as representações situadas no núcleo central, no entanto, neste grupo, não 

foram encontradas evocações neste quadrante, o que sugere um consenso entre as 

concepções voltadas para os termos tratamento e incerteza, assegurando a sua 

estabilidade e sustentação. 

As evocações prisão (OME = 1,500), cura (OME = 1,667), mendicância (OME 

= 1,667) e morte (OME = 1,857), localizadas na zona de contraste, referem-se a 

representações importantes para uma minoria entre o grupo dos familiares. Assim, 

entende-se que para alguns dos entrevistados, a cura, no sentido da fé religiosa, possui 

uma significação maior que o tratamento realizado pelos serviços públicos de saúde. 
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Além dessa visão, foram verificadas descrenças em relação à recuperação do 

dependente de crack, sendo admitidas através do pensamento de mendicância e morte 

concernentes ao futuro desse usuário. Considerando que a condição de mendigo refere-

se ao abandono e à maneira precária de se viver sozinho nas ruas, o pensamento alusivo 

à mendicância sugere que até mesmo a família romperá o vínculo com esse indivíduo 

em algum momento. 

Por meio da análise de coocorrência fornecida pelo EVOC, verificou-se que as 

palavras morte, tratamento, mendicância, prisão e tristeza foram associadas entre si nos 

discursos dos familiares que compuseram a amostra deste estudo. A inter-relação entre 

essas evocações foi ilustrada na Figura 8. 

 

 
 

Figura 8. Matriz de Coocorrência fornecida pelo EVOC para o Termo Futuro do 

Usuário de Crack segundo os Familiares de Usuários de Crack 

 

Através da Figura 8 pode-se notar que a evocação morte se relaciona às palavras 

tratamento e tristeza, revelando percepções importantes dos familiares concernentes ao 

futuro do usuário de crack. Utilizando uma linguagem simples e considerando a 

associação existente entre estes termos – morte e tratamento –, pode-se supor que para 

este grupo há duas condições possíveis para este usuário: ou se trata ou morre. Segundo 

a família, não existe meio termo, é preciso que o indivíduo faça adesão ao tratamento 

proposto para dependentes químicos, caso contrário, não vê outro destino para eles e 

Morte 

Tratamento 

Tristeza 

Tratamento 

Morte 

Mendicância 

Prisão 

Prisão 

Mendicância 

Tristeza 

Morte 



135 
 

não a morte. Essa possibilidade de morte é relatada considerando a relação que há entre 

o uso de crack e a criminalidade e nem tanto aos efeitos físicos da droga. Sobre a 

associação morte/tristeza é enfatizado o quanto o uso de crack atinge toda a família, 

causando rupturas e sofrimento, como observado no seguinte trecho: “É triste pra 

família ver uma situação dessa. Saber que a pessoa vive na rua pela noite largado, 

vivendo como mendigo, pedindo esmolas pra comprar mais droga” (Entrevistado 20, 38 

anos). 

Para os familiares, os termos mendicância e prisão estão associados no sentido 

de que vivendo na rua, o usuário está mais suscetível a se envolver em confusões e, 

consequentemente, ser apreendido pela polícia. Portanto, precisam ser amparados para 

que situações como estas sejam evitadas. Corroborando com Beck Júnior (2010), a 

família deve ser incluída no cuidado e atenção no que diz respeito ao processo de 

recuperação do dependente químico, para que possa ser efetivamente um núcleo 

protetor. Mais que isso, eles precisam ter alguma esperança realista, não só fatalismo 

realista, tal como apresentado nesta pesquisa. 

Esses resultados apontam que os familiares de usuários de crack não possuem 

segurança na adesão destes ao tratamento, considerando o grande poder de dependência 

que esta droga possui. Através dessa discussão verificou-se que a família de 

dependentes químicos, sobretudo de crack, necessita de acompanhamento profissional a 

fim de melhor lidar com essa questão e colaborar de forma efetiva nas ações de cuidado 

direcionadas ao usuário de crack. 
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5.4.3. O Futuro do Usuário de Crack segundo os Profissionais de Saúde 

 

O estudo das representações sociais de profissionais de saúde sobre o usuário de 

crack pode contribuir na compreensão de comportamentos e condutas frente à questão. 

Assim sendo, buscou-se conhecer quais as perspectivas que este grupo possui em 

relação ao futuro desses usuários. A distribuição das evocações concernentes a este 

objeto pode ser observada na Tabela 24.  

 

Tabela 24 

Quadro de Quatro Casas formado a partir das Enunciações sobre o Termo Indutor 

“Futuro do Usuário de Crack” para os Profissionais de Saúde 

Núcleo Central Primeira Periferia 

Frequência >= 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência >= 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq.¹ OME²  Freq. OME 

Abandono 

Apoio 

Esperança 

15 

15 

15 

1,000 

1,333 

1,333 

Tratamento 

Morte 

50 

50 

1,600 

1,700 

Zona de Contraste Segunda Periferia 

Frequência < 11 e Ordem Média < 1,5 Frequência < 11 e Ordem Média >= 1,5 

 Freq. OME  Freq. OME 

Força_de_vontade 

Internação 

Justiça 

Prisão 

10 

10 

10 

10 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Ajuda 

Derrota 

Destruição 

Recaída 

Solidão 

Superação 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1,500 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

Como podem ser verificadas na tabela, as evocações que compõem o núcleo 

central possuem significações semelhantes na representação, salvo o termo abandono 

(OME = 1,000) que apresentou uma menor ordem média. Esse vocábulo refere-se, nos 

discursos dos entrevistados, à solidão e ao tratamento. Pode-se interpretar tal associação 

de maneira a supor que os profissionais acreditam que caso o usuário desista do 

tratamento e continue o consumo do crack, as consequências advindas desse 
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comportamento podem levá-lo ao abandono social, incluindo a família. Essa 

preocupação pode ser exemplificada através da seguinte fala:  

 

Eu acho que com ajuda ele pode estar se recuperando, ele precisa de ajuda. Eu 

vejo como uma pessoa com muita dificuldade para sair dessa dependência, é 

uma pessoa prejudicada. Assim, sem forças, sem perspectivas na vida, sem 

projeto nenhum de vida. É usar o crack e perder toda perspectiva de futuro. A 

não ser que consiga se tratar e sair desse vício (Entrevistado 28, 32 anos). 

 

O núcleo central foi composto ainda pelos vocábulos apoio (OME = 1,333) e 

esperança (OME = 1,333), sugerindo uma visão diferenciada em relação aos demais 

grupos. Sobre o apoio os profissionais relataram que os usuários precisam ser 

amparados e o relacionou ao tratamento e à ajuda, de forma a entender que para aderir e 

manter-se no tratamento se faz necessário apoiá-los. A esperança, relacionada à 

internação, ao tratamento e à morte, demonstra que para este grupo a única maneira do 

usuário de crack evitar maiores prejuízos à sua vida é buscar uma internação para a as 

recuperação e tratamento. Nota-se que eles demonstram ter esperança, já os familiares 

parece que não, como visto anteriormente. A esperança dos profissionais está baseada 

em quê, tendo em vista que não estão seguros no que fazem? Os discursos desse grupo 

parecem incoerentes em certos pontos, a exemplo deste. Como a pesquisa foi realizada 

em CAPS, questiona-se qual o seu papel na Política sobre Drogas, visto que os 

profissionais que atuam neste âmbito consideram mais eficaz a internação. 

Sobre as estratégias direcionadas ao tratamento da dependência do crack, os 

serviços de atenção psicossocial têm revelado carências diante às demandas das relações 

cotidianas com o sofrimento e as particularidades desse tipo de atenção. É necessário 
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criar, observar, escutar, estar atento à complexidade deste fenômeno. Para tanto, é 

preciso que, ao definir atividades, como estratégias terapêuticas nos CAPS, se repensem 

os conceitos, as práticas e as relações entre técnicos, usuários, familiares e sociedade. 

Há a necessidade do envolvimento de todos, questionando e avaliando continuamente a 

eficácia dos serviços prestados (Ministério da Saúde, 2004). 

Os elementos tratamento (OME = 1,600) e morte (OME = 1,700), localizados na 

primeira periferia, relacionam-se aos elementos centrais e sustentam as suas 

significações. As evocações encontradas neste quadrante são consideradas as mais 

importantes dentre os elementos periféricos por ter uma frequência alta (Rocha, 2010). 

Os termos tratamento e morte foram associados nas falas analisadas às palavras solidão, 

medicação, internação, superação e apoio, confirmando a discussão feita anteriormente 

a respeito dos elementos nucleares. Na ocasião foi elucidada a concepção dos 

profissionais referentes ao futuro do usuário de crack como sendo o tratamento – seja 

ele medicamentoso ou internação – o único meio de conseguir superar a dependência 

dessa droga. Para tanto, entende-se a necessidade de oferecer apoio aos usuários, 

incentivando-os a permanecer no serviço e mudar esse futuro que parece estar já traçado 

pelos efeitos devastadores que o crack possui. Um dos profissionais entrevistado relatou 

a dificuldade encontrada na adesão do individuo ao tratamento: 

 

Pelo que conheço desse grupo, posso dizer que o usuário de crack se torna 

escravo da substância. É ser dependente de algo que só destrói sua vida, suas 

relações, seu futuro. Por mais vontade que a pessoa demonstre ter em relação a 

um tratamento, quando fica em abstinência e a fissura ataca, não enxerga mais 

nada na frente, passa por cima de tudo que tava reconstruindo e volta para as 

drogas (Entrevistado 1, 30 anos). 
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Essa dificuldade existe por não haver ainda possibilidades de tratamento mais 

específicas para o crack (Pinho, Oliveira, & Almeida, 2008). Através das visitas feitas 

aos CAPS percebeu-se que existem baixos índices de adesão aos serviços de atenção e 

altos indicadores de recaídas. Para Gabatz et al (2013), vários fatores podem intervir 

nessa questão, a exemplo de singularidades do usuário, de sua família e da rede de 

atenção destinada a esses atores. 

As evocações força_de_vontade (OME = 1,000), internação (OME = 1,000), 

justiça (OME = 1,000) e prisão (OME = 1,000) compõem a zona de contraste, 

mostrando terem importância para uma parte da amostra estudada. O pensamento sobre 

a necessidade de força_de_vontade para seguir no tratamento demonstra um 

conhecimento leigo sobre essa problemática, pois se sabe que essa forma de pensar se 

assemelha ao que é compartilhado pelo senso comum, sendo inoportuno o uso de 

expressões dessa natureza por profissionais que atuam na área da dependência química. 

Sobre a internação retoma-se a explicação de que está associada ao tratamento e à 

esperança, sugerindo que para este grupo àquela seria a modalidade de tratamento mais 

efetiva no enfrentamento ao crack. As palavras justiça e prisão relacionam-se aos 

termos morte e derrota, mostrando que as condutas ilegais que os usuários cometem 

podem levá-los a graves consequências. 

Na segunda periferia encontram-se os elementos de baixa frequência e baixa 

importância percebida, sendo, portanto, representações mais emancipadas em relação 

aos elementos do núcleo central. Neste grupo as evocações pertencentes a este 

quadrante são: ajuda (OME = 1,500), derrota (OME = 2,000), destruição (OME = 

2,000), recaída (OME = 2,000), solidão (OME = 2,000) e superação (OME = 2,000). 

Percebe-se que essas palavras revelam pensamentos contraditórios deste grupo em 

relação ao futuro do usuário de crack, visto que por um lado apresentam boas 
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perspectivas (ajuda, superação), e por outro, remetem a elementos com valoração 

negativa (derrota, destruição, recaída e solidão).   

Na análise de coocorrência foi encontrada apenas uma relação significativa entre 

duas evocações – prisão e morte –, verificadas na Figura 9, possuindo expressiva 

importância na representação de uma parte dos profissionais entrevistados. Essa 

associação sugere que não existam boas perspectivas para o futuro de um usuário de 

crack, sendo reservado a este a prisão ou a morte.  

 

 
 

Figura 9. Matriz de Coocorrência fornecida pelo EVOC para o Termo Futuro do 

Usuário de Crack segundo os Profissionais de Saúde. 

 

Essas representações se assemelham às partilhadas entre os familiares de 

dependentes de crack, indicando que alguns trabalhadores não têm lidado com essa 

problemática de forma profissional, mas trazido para sua prática crenças e sentimentos 

pessoais, o que certamente influencia na sua atuação. Nesta análise não foram 

encontrados sinais que fizessem referência à questão do tratamento da dependência 

dessa droga. Se mesmo os profissionais que atuam diretamente com esse público não 

veem alternativas para o usuário de crack, fica difícil trabalhar pela sua aderência ao 

tratamento. Ao mesmo tempo é compreensível a desmotivação causada pela falta de 

resultados pelo trabalho prestado. 

Assim como encontrado neste estudo, a literatura (Castanheira et al., 2000) 

aponta dificuldades dos profissionais em lidar com usuários de drogas, especialmente os 

de crack, muitas vezes entrando em conflito com os seus valores e crenças, interferindo 

Prisão 

Morte 

Morte 

Prisão 
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diretamente na relação estabelecida com esses usuários. Assim, percebe-se a relevância 

em conhecer as representações compartilhadas por este grupo a fim de possibilitar uma 

reavaliação a respeito da sua prática profissional, levando em conta a necessidade da 

criação de ações e estratégias de tratamento especificas as especificidades do crack. 

 

5.4.4. Debatendo o Futuro do Usuário de Crack entre os Grupos  

 

Nesta seção foi realizada uma análise comparativa entre as representações 

apresentadas pelos grupos sobre o futuro do usuário de crack, buscando identificar 

semelhanças e discrepâncias em seus discursos. Essa discussão poderá possibilitar uma 

melhor compreensão acerca das relações estabelecidas entre esses atores e os serviços 

de atenção a dependentes químicos. Na Tabela 25 pode-se observar a comparação entre 

as evocações localizadas no núcleo central de cada grupo. 

 

Tabela 25 

 

Esquema Comparativo do Núcleo Central entre os Grupos a partir das Enunciações 

sobre o Termo Indutor “Futuro do Usuário de Crack” 

Núcleo Central 

Frequência >= 11 e Classificação Média < 1,5 

Usuários de crack Familiares Profissionais  

Evocações  Freq¹. OME²  Evocações  Freq.  OME Evocações  Freq.  OME 

          

Prisão 

Morte 

 

90 

45 

1,167 

1,444 

Tratamento 

Incerteza 

 

25 

15 

1,200 

1,333 

Abandono 

Apoio 

Esperança 

15 

15 

15 

1,000 

1,333 

1,333 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

De modo geral podem-se notar algumas diferenças interessantes em relação às 

evocações encontradas no núcleo central dos grupos analisados. No primeiro grupo, os 

termos prisão e morte revelam um caráter fatalista do futuro do usuário de crack – ou 

ele será preso ou morto. Essa afirmativa mostra que os usuários entrevistados não 
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possuem perspectivas de mudança, sendo notória a descrença dos mesmos em relação a 

sua recuperação. O grupo dos familiares demonstraram através das evocações 

tratamento e incerteza que desejam que o membro familiar que faz uso dessa droga 

busquem um tratamento para tentar abandoná-la, no entanto,  parecem não acreditar que 

isso possa ser concretizado. Já os profissionais de saúde expressaram percepções mais 

positivas (apoio e esperança), embora com ressalvas (abandono). Essas palavras 

sugerem que o futuro do usuário de crack visualizado por este grupo refere-se ao 

abandono social, familiar e afetivo, contudo, há uma esperança de evitar essa situação 

caso estes sujeitos recebam apoio e ajuda das pessoas ao seu redor. 

Dessa forma, percebe-se que enquanto os usuários parecem não acreditar em 

mudança, os grupos dos familiares e dos profissionais acreditam que através do 

tratamento e do apoio isso possa acontecer, principalmente este último grupo, o que é 

um dado interessante, pois o seu discurso se assemelha ao senso comum ao invés de 

retratar o conhecimento técnico sobre a temática, como era esperado. 

Entre os elementos localizados na primeira periferia, ilustrados na Tabela 26, 

pode-se perceber que os usuários e os profissionais apresentaram evocações pertinentes 

àquelas que compõem o núcleo central, ou seja, as palavras roubo, mendicância e 

abandono dão o contexto aos elementos nucleares encontrados no grupo dos usuários, 

sugerindo que as condutas que possuem quando buscam meios de conseguir a droga, 

como o ato de roubar, possa levá-los à prisão; assim como o abandono e as condições de 

vida que a sua realidade o impõe configuram-se como riscos à própria vida. Dessa 

forma, os usuários de crack não veem outro caminho para seu futuro que não seja a 

prisão ou a morte. Assim acontece com os termos encontrados no grupo dos 

profissionais de saúde – tratamento e morte –, que remetem às ideias centrais que 

possuem acerca desse futuro.  Nesse caso o tratamento está relacionado à esperança de 
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mudar o seu destino, que seria perder a vida pelos comportamentos de risco que o uso 

de crack o leva a ter, e ao apoio necessário para buscar esse tratamento.  

 

Tabela 26 

 

Esquema Comparativo da Primeira Periferia entre os Grupos a partir das Enunciações 

sobre o Termo Indutor “Futuro do Usuário de Crack” 

Primeira Periferia 

Frequência >= 11 e Classificação Média >= 1,5 

Usuários de crack Familiares Profissionais  

Evocações  Freq¹. OME²  Evocações  Freq.  OME Evocações  Freq.  OME 

         

Roubo 

Mendicância 

Abandono 

20 

15 

20 

1,500 

1,667 

2,000 

- - - Tratamento 

Morte 

 

50 

50 

1,600 

1,700 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

Importante frisar que no grupo dos familiares não apareceu nenhuma evocação 

na primeira periferia, aludindo que o pensamento compartilhado entre este grupo sobre 

o futuro do usuário de crack parece não diferir entre os participantes.  Esse dado indica 

uma homogeneidade entre os familiares, sugerindo que grande parte destes não acredita 

na eficácia do tratamento ofertado pelo atual sistema de saúde. De maneira semelhante 

percebe-se a ausência de elementos na zona de contraste no grupo dos usuários (Tabela 

27), indicando uma descrença em relação ao seu futuro, pois reforça a representação 

apresentada sobre esse aspecto, planada entre a prisão e a morte. Isso pode estar 

relacionado aos atuais modelos brasileiros de atendimento aos dependentes químicos. 

Conforme assinalado por Kessler e Pechansky (2008), o crack é realmente uma droga de 

difícil tratamento. O uso de medicação tem auxiliado nesse processo, mas se faz 

necessário pensar em novas estratégias de prevenção à recaída.  
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Tabela 27 

 

Esquema Comparativo da Zona de Contraste entre os Grupos a partir das Enunciações 

sobre o Termo Indutor “Futuro do Usuário de Crack” 

Zona de Contraste 

Frequência < 11 e Classificação Média < 1,5 

Usuários de crack Familiares Profissionais  

Evocações  Freq¹. OME²  Evocações  Freq.  OME Evocações  Freq.  OME 

         

- - - Prisão 

Cura 

Mendicância 

Morte 

20 

15 

15 

35 

1,500 

1,667 

1,667 

1,857 

Força_de_vontade 

Internação 

Justiça 

Prisão 

10 

10 

10 

10 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

 

No caso dos familiares e profissionais, nota-se que há um elemento em comum 

entre os grupos (prisão), denotando a visão negativa que possuem acerca do futuro do 

usuário de crack. Os participantes desses grupos sentem-se inseguros quanto à 

possibilidade de recuperação daqueles indivíduos, pois sabem que o crack possui um 

grande potencial para dependência. Nesse contexto, entende-se que é preciso que haja 

uma distinção entre o crack e outras drogas para que novas estratégias de prevenção e 

tratamento sejam pensadas, considerando que as convencionais não têm contribuído 

para o problema do uso de crack.  

Ainda sobre a zona de contraste, verificou-se que os familiares acreditam numa 

cura (espiritual/religiosa) para a dependência do membro familiar que faz uso da droga. 

A partir disso pode-se entender que as abordagens de tratamento ofertadas pelos 

serviços públicos parecem que não têm sido adequadas na resolução dessa questão, 

cooperando para a necessidade da busca de novos alicerces nessa batalha contra o crack. 

No grupo dos profissionais chamou à atenção a evocação força de vontade, pois 

responsabiliza os próprios usuários o sucesso ou o fracasso do seu tratamento. Isso leva 

a imaginar que os profissionais de saúde têm pautado sua atuação sob o conhecimento 

do senso comum, o que certamente influencia no seu desempenho profissional.  



145 
 

Na segunda periferia (Tabela 28) encontram-se aquelas expressões individuais 

que são sensíveis ao contexto imediato, assim, através da evocação tristeza, comum aos 

grupos dos usuários e dos familiares, percebe-se que a descrença na recuperação dos 

usuários de crack é compartilhada entre os envolvidos. Embora a palavra mudança 

também tenha sido evocada por parte dos familiares entrevistados, a incerteza a respeito 

do futuro do usuário predominou nos discursos analisados. Em relação aos profissionais 

de saúde observa-se que a maioria das evocações possuem sentidos negativos, o que 

sugere que este grupo não acredita que os indivíduos que consomem o crack possam 

abandonar a droga e retomar a vida, como se esse fosse um caminho sem volta. 

 

Tabela 28 

 

Esquema Comparativo da Segunda Periferia entre os Grupos a partir das Enunciações 

sobre o Termo Indutor “Futuro do Usuário de Crack” 

Segunda Periferia 

Frequência < 11 e Classificação Média >= 1,5 

Usuários de crack Familiares Profissionais  

Evocações  Freq¹. OME²  Evocações  Freq.  OME Evocações  Freq.  OME 

         

Doença 

Desprezo 

Loucura 

Tristeza 

10 

10 

10 

10 

1,500 

2,000 

2,000 

2,000 

Tristeza 

Mudança 

 

10 

10 

1,500 

2,000 

Ajuda 

Derrota 

Destruição 

Recaída 

Solidão 

Superação 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1,500 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2,000 

Nota: ¹Frequência absoluta; ²Ordem Média de Evocação 

Nota²: Palavras em itálico referem-se às enunciações que aparecem em mais de um 

grupo 

 

A partir do que foi exposto pode-se entender que para os três grupos o usuário de 

crack representa o insucesso. Isso porque a sensação intensa e fugaz provocada pelo 

crack faz com que os usuários façam uso dele repetidas vezes, comprometendo a sua 

aderência ao tratamento. Sabe-se que não existe um tratamento direcionado ao usuário 

de crack, visto que ainda não foi encontrada a melhor estratégia ou política para 
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combater e/ou prevenir o seu uso. Deste modo, frente à complexidade do problema, 

torna-se necessário buscar alternativas capazes de reduzir os prejuízos associados a esse 

consumo. 

Enfim, conforme discutidos neste capítulo, os resultados encontrados nesta 

pesquisa sinalizam preocupações importantes relacionadas a esse assunto, tais como os 

desafios enfrentados pelos profissionais de saúde concernente a sua atuação frente à 

dependência química, notadamente do crack; as dificuldades de tratamento e medidas de 

prevenção; o aumento da criminalidade e comportamentos de risco; e o caráter fatalista 

que os três grupos apresentaram no que se refere ao futuro do usuário de crack. Ao 

apontar tais dificuldades espera-se que esta discussão possibilite um contínuo debate 

sobre o tema entre a comunidade científica e governamental, a fim de possibilitar a 

criação de estratégias específicas e intervenções mais assertivas. 
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CAPÍTULO VI 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa partiu do pressuposto de que as representações sobre o usuário de 

crack compartilhadas pelos grupos poderiam influenciar nas suas práticas e condutas, 

orientando julgamentos, valores e comportamentos diante o objeto representado. Assim, 

buscou-se conhecer as representações sociais atribuídas ao usuário de crack e ao seu uso 

na concepção de usuários de crack, seus familiares e profissionais de saúde. Essa 

investigação consistiu em analisar tais representações a partir da evocação de respostas 

dadas com base nos seguintes estímulos: crack, usuários de crack e futuro do usuário 

de crack. 

Neste sentido, verificou-se que os grupos, de modo geral, caracterizaram o crack 

como uma droga que destrói a pessoa em várias esferas da vida e que causa grande 

dependência. No entanto, apesar de conhecer os seus malefícios os usuários revelaram 

continuar fazendo uso dessa substância, confirmando esse potencial. Na concepção dos 

familiares, as consequências provocadas pelo crack não atingem somente os usuários, 

destacando o sofrimento pelo qual passa a família desses indivíduos. Já os profissionais 

de saúde ressaltaram os motivos que levaram os usuários a consumir essa substância e 

as consequências advindas desse uso.  

Sobre esses aspectos referidos pelos profissionais, foi destacado a busca por 

prazer como motivo para o uso do crack, denotando a utilização de um rótulo 

generalista sobre droga. Interessante frisar que os usuários não fizeram menção ao 

prazer, pelo contrário, as representações evocadas por eles e pelos familiares possuíram 

valoração predominantemente negativa. Deste modo, notou-se uma distância entre o 

conhecimento técnico dos profissionais e a prática no serviço de saúde, visto que as 
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representações sobre o crack pertencentes a este grupo revelaram um conhecimento 

superficial a respeito da temática. 

Sobre o termo indutor usuário de crack verificou-se que as representações mais 

significativas apresentadas pelos grupos dizem respeito ao cuidado, enfocando a 

necessidade de ajuda que este usuário possui. Contudo, houve algumas especificidades 

interessantes, pois podem revelar comportamentos que implicam na resolução dessa 

problemática. Os sentidos atribuídos ao usuário e crack pelos usuários entrevistados 

revelam uma imagem de uma pessoa vulnerável que precisa de ajuda. Foi possível 

perceber a desesperança dos mesmos em encontrar apoio nas pessoas para enfrentar essa 

droga, inclusive de familiares e profissionais de diferentes áreas. Já os familiares não se 

referiam ao usuário em si, mas às mudanças ocorridas em decorrência do uso do crack. 

Portanto, ressalta-se a necessidade de incluir essa família no cuidado e atenção 

dispensados aos dependentes químicos, visto que a dinâmica relacional entre os CAPS e 

as famílias não acontecem de forma efetiva. 

Para os profissionais que participaram do estudo, o fato de serem dependentes 

químicos, especialmente do crack, faz com que não sejam pessoas de confiança, pois 

não têm total domínio sobre seus comportamentos nos momentos de fissura e 

abstinência, assim, existe a precaução na forma de lidar com esses indivíduos, o que 

termina por limitar o seu trabalho com eles. Esse grupo apresentou ainda concepções 

voltadas para a necessidade de ajuda que os usuários de drogas possuem, de forma a 

proporcionar oportunidade de aderir ao tratamento e ser reinserido na sociedade, 

todavia, notou-se que há dificuldades nesse processo.  

A ausência de perspectivas no futuro do usuário de crack é resultado do atual 

cenário presente em todo o mundo. Essa droga tem devastado famílias e destruído a 

vida de milhões de pessoas. Os resultados encontrados apontam que esse usuário 
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representa o insucesso na visão dos três grupos, como se o crack fosse um caminho sem 

volta, mas ainda assim é necessário buscar alternativas capazes de reduzir os prejuízos 

associados a esse consumo. 

Partindo da hipótese de que pode sim haver a recuperação da dependência do 

crack, os dados encontrados neste estudo apontam para ineficácia de estratégias 

utilizadas no tratamento desses usuários. É visto que a possibilidade de recuperação tem 

se mostrado muito complexa com as ferramentas disponíveis no sistema de saúde, o que 

remete a reflexões sobre os moldes de acompanhamento ofertados. Assim, questiona-se 

se a atual Política de Enfrentamento ao Crack tem conseguido alcançar aqueles 

resultados a que se propõem. Diante disso, surgem outras questões: o crack seria mesmo 

uma droga? As suas especificidades em relação às outras drogas já são conhecidas, 

principalmente no que se refere ao potencial destrutivo que possui, no entanto, percebe-

se que estratégias utilizadas no tratamento de outras substâncias não têm servido para o 

tratamento da dependência do crack, revelando uma distinção maior do que supunha 

com as demais drogas. 

Embora se trate de opiniões e relatos de pequenos grupos, considera-se os 

resultados dessa pesquisa relevantes para contribuir no conhecimento científico sobre 

esse fenômeno. Deste modo, espera-se que este estudo proporcione subsídios para a 

elaboração de novas ações que ampliem a atenção aos usuários de crack, bem como a 

sua aderência ao tratamento, a fim de promover a sua inserção social, a exemplo de 

estratégias e ações específicas a estes usuários, considerando as peculiaridades que o 

crack apresenta. 

Foram identificadas algumas limitações no trabalho, no sentido de não ter 

incluído usuários não atendidos pelo CAPS, o que pode ter influência nas 

representações apresentadas, já que comungam de um discurso específico; outra 
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limitação foi o número pequeno da amostra, o que não permite generalizar os resultados 

encontrados pelo estudo, porém, entende-se que esta pesquisa é somente um recorte 

frente a complexidade que é o uso de crack na realidade do país e que, partindo deste, 

novos estudos podem ser realizados frente às questões discutidas. 
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ANEXO A – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

Para:   

De: Naiara França da Silva – Universidade Federal de Sergipe  

 

Local: Aracaju (SE),       de 2012. 

 

Assunto: Solicitação de autorização para a efetuação de uma pesquisa através da 

aplicação de entrevista, base para a elaboração de um estudo na área de psicologia 

social. 

 

Prezado (a) Senhor (a): 

 

Como estudante de Mestrado em Psicologia Social da Universidade Federal de 

Sergipe, venho, formalmente, solicitar a autorização para a realização de entrevistas 

junto aos usuários de crack, familiares e profissionais inseridos no CAPS. 

A entrevista será realizada durante a semana, no momento da prática da atividade, 

sendo que o contato com a equipe será feito pela própria estudante devidamente treinada 

para tal prática. 

O referido estudo justifica-se pelo interesse em conhecer as representações sociais 

atribuídas ao usuário de crack na perspectiva de diferentes atores sociais inseridos no 

CAPS, visando relacionar as representações dos atores envolvidos às propostas de 

atenção utilizadas na assistência fornecida aos usuários de crack. 

A aplicação não requer recursos materiais da instituição e encontra-se dentro dos 

parâmetros éticos essenciais para a pesquisa com seres humanos. Vale ressaltar que em 

nenhum momento será feita referência às pessoas, nem mesmo a identificação do 

entrevistado ou de terceiros, sendo que a pesquisa será mantida nos padrões de sigilo 

das informações tanto do entrevistado quanto do responsável ou do CAPS. A 

participação dos sujeitos na pesquisa não acarretará riscos a sua integridade física, 

moral, psicológica e/social. 

Enfim, em qualquer caso de dúvida ou maiores informações, entrar em contato 

com a pesquisadora. 

 

Com a certeza de sua atenção, agradeço antecipadamente. 

 

 

                                                         ______________________________________ 
 Direção da instituição 

 

 

    _____________________________________________ 

                                                                    Pesquisadora 

 

 

Endereço para contato: Rua Heriberto Rezende Gois, 1358. Coroa do Meio. Aracaju-SE. 

Email: naiarafs_psico@yahoo.com.br/ Cel: (79) 9965-8544 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

EU,______________________________________________________________, 

declaro que consinto em participar como voluntário da pesquisa cujo objetivo é analisar 

as representações sociais acerca do usuário de crack entre usuários em tratamento, 

familiares e profissionais inseridos em CAPS sob a responsabilidade da pesquisadora 

Naiara França da Silva com a orientação do Prof. Dr. André Faro Santos. Declaro 

também que fui satisfatoriamente esclarecido que: a) a pesquisa será realizada a partir 

de entrevistas registradas por meio de gravador e por escrito; b) que estou livre para, a 

qualquer momento, deixar de participar da pesquisa e que não preciso apresentar 

justificativa para isso; c) que todas as informações por mim fornecidas e os resultados 

obtidos serão mantidos em sigilo; d) na publicação dos resultados desta pesquisa, minha 

identidade será mantida no mais rigoroso sigilo; e) que não terei quaisquer benefícios ou 

direitos financeiros sobre eventuais resultados decorrentes da pesquisa; f) que esta 

pesquisa é importante para a compreensão do fenômeno estudado e para produção do 

conhecimento científico; g) que a minha participação na pesquisa não acarretará riscos a 

minha integridade física, moral, psicológica e/social. Assim, consinto em participar da 

pesquisa em questão. 

Caso deseje conhecer os resultados ou retirar dúvidas sobre a pesquisa, entrar em 

contato com a entrevistadora. 

Obrigada pela participação! 

Aracaju, _____ de _____________ de __________. 

 

                                                           _________________________________________ 

       Voluntário (a) 

 

   _________________________________________ 

         Pesquisadora 

 

Endereço para contato: Rua Heriberto Rezende Gois, 1358. Coroa do Meio. Aracaju-SE. 

Email: naiarafs_psico@yahoo.com.br/ Cel: (79) 9965-8544 
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ANEXO C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

RESPONSÁVEL 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA RESPONSÁVEL 

 

EU,______________________________________________________________, 

responsável pelo (a) menor __________________________________________,declaro 

que consinto em sua participação como voluntário da pesquisa cujo objetivo é analisar 

as representações sociais acerca do usuário de crack entre usuários em tratamento, 

familiares e profissionais inseridos em CAPS sob a responsabilidade da pesquisadora 

Naiara França da Silva com a orientação do Prof. Dr. André Faro Santos. Declaro 

também que fui satisfatoriamente esclarecido que: a) a pesquisa será realizada a partir 

de entrevistas registradas por meio de gravador e por escrito; b) que ele (a) está livre 

para, a qualquer momento, deixar de participar da pesquisa e que não precisa apresentar 

justificativa para isso; c) que todas as informações por ele (a) fornecidas e os resultados 

obtidos serão mantidos em sigilo; d) na publicação dos resultados desta pesquisa, sua 

identidade será mantida no mais rigoroso sigilo; e) que ele (a) não terá quaisquer 

benefícios ou direitos financeiros sobre eventuais resultados decorrentes da pesquisa; f) 

que esta pesquisa é importante para a compreensão do fenômeno estudado e para 

produção do conhecimento científico; g) que a sua participação na pesquisa não 

acarretará riscos para sua integridade física, moral, psicológica e/social. Assim, consinto 

na participação do (a) mesmo (a) na pesquisa em questão. 

Caso deseje conhecer os resultados ou retirar dúvidas sobre a pesquisa, entrar em 

contato com a entrevistadora.Obrigada pela participação! 

Aracaju, _____ de _____________ de __________. 

 

                                                           _________________________________________ 

       Voluntário (a)                                     

   _________________________________________ 

         Pesquisadora 

 

Endereço para contato: Rua Heriberto Rezende Gois, 1358. Coroa do Meio. Aracaju-SE. 

Email: naiarafs_psico@yahoo.com.br/ Cel: (79) 9965-8544 
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ANEXO D – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM USUÁRIOS 

 

Dados Pessoais 

 

Sexo: (  ) Masculino      (  ) Feminino       

Cor da pele ou raça: (   ) Pardo    (   )Branco   (   )Negro   (   )Indígena    (   ) Outra 

Idade: _______ anos 

Escolaridade: (   ) Não-Alfabetizado  (   ) Ens. fundamental   (   ) Médio  (   ) Superior 

Profissão: __________________ 

Estado Civil: (  ) Solteiro (  ) Casado  (  ) Divorciado  (   )Viúvo (  ) Outro 

Religião: (  ) Sim  (  ) Não    Se sim, qual? _________________________ 

Renda individual: ______________Renda familiar:_______________ 

Mora com quem:________________________ 

Apenas usa crack? 

Uso de outras drogas (lícitas e ilícitas):___________ 

Já passou por problemas com a justiça (polícia, prisões, etc.) por causa da 

droga:_______________ 

Já passou por problemas familiares em virtude do uso de drogas ou mesmo por causa do 

crack?______________________ 

Usou drogas, pela primeira vez, através de quem? ________________________ 

Já se internou para tratamento? _____________ quando e por quanto tempo? 

______________ Por que se internou?_______________________ 

Em geral, usa o crack sozinho ou em grupo?_____________________ 

Convive (amigos, parentes, etc.) com pessoas que também usam 

droga?_________________ Se sim, que tipo?_____________________ 

 

Entrevista  

 

1. Quais os tipos de drogas que você conhece? 

2. Por que você acha que as pessoas usam crack? 

3. E você, por que começou a usar crack? 

4. Há quanto tempo você usa drogas?  

5. Há quanto tempo não usa drogas? 
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6. O que mudou em sua vida depois que começou a usar crack? 

7.  Há quanto tempo frequenta o CAPS e como chegou até ele?  

8. O que busca no CAPS e como avalia o acompanhamento? 

 

1. Quando você ouve a palavra crack, quais as primeiras palavras que vem à mente? 

2. O que vem à sua mente quando pensa em usuário de crack? 

3. Quais as primeiras palavras que vem à mente quando se pensa em futuro de um 

usuário de crack? 

 

Temas Norteadores 

 

1. Significados atribuídos ao uso de crack. 

2. Significados atribuídos ao usuário de crack. 

3. Papel da assistência profissional no CAPS para o usuário em acompanhamento. 

4. Cotidiano do usuário de crack em acompanhamento no CAPS. 

5. Dinâmica relacional entre usuários-família-profissionais. 
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ANEXO E – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS 

 

Dados Pessoais 

 

Sexo: (  ) Masculino      (  ) Feminino       

Cor da pele ou raça: (  ) Pardo    (  )Branco   (   )Negro   (   )Indígena    (   ) Outra 

Idade: _______ anos 

Escolaridade: (   ) Não-Alfabetizado  (  ) Ens. fundamental   (   ) Médio  (  ) Superior 

Profissão:  

Tempo de formação:  

Tempo de trabalho no CAPS:  

Especialização na área? 

Antes de formado, tinha a intenção de trabalhar com este público:  

Nível de satisfação com o trabalho com este público?  

Único emprego ou trabalha em outro local?  

Estado Civil: (  ) Solteiro (  ) Casado  (  ) Divorciado  (  )Viúvo (  ) Outro 

Religião: (  ) Sim  (  ) Não    Se sim, qual? Católica 

Renda individual:  

Renda familiar:  

Reside no município?  

 

Entrevista  

 

1. Em sua opinião, o que acontece com uma pessoa que usa crack? 

2. Pela sua experiência, o que leva alguém a consumir crack? 

3. Como se sente em relação às pessoas que usam crack? 

4. De que modo você lida com o contato com o usuário de crack? 

5. Você acha que o crack difere de outras drogas? Em que ele difere ou se assemelha 

quando se pensa no usuário? 

6. Qual a abordagem de acompanhamento que você julga ser a mais indicada para os 

usuários de crack (abstinência, redução de danos, farmacologia, religião, etc.)? Por quê? 
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1. Quando você ouve a palavra crack, quais as primeiras palavras que vem à mente? 

2. O que vem à sua mente quando pensa em usuário de crack? 

3. Quais as primeiras palavras que vem à mente quando se pensa em futuro quando se 

pensa no usuário? 

 

Temas Norteadores 

 

1. Significados atribuídos ao uso de crack. 

2. Significados atribuídos ao usuário de crack. 

3. Papel da assistência profissional no CAPS para o usuário em acompanhamento. 

4. Cotidiano do usuário de crack em acompanhamento no CAPS. 

5. Dinâmica relacional entre usuários-família-profissionais. 
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ANEXO F – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM FAMILIARES 

 

Dados Pessoais 

 

Sexo: (  ) Masculino      (  ) Feminino       

Cor da pele ou raça: (   )Pardo    (   )Branco   (   )Negro   (   )Indígena    (   ) Outra 

Idade: _______ anos 

Escolaridade: (   ) Não-Alfabetizado  (   ) Ens. fundamental   (   ) Médio  (   ) Superior 

Profissão: __________________ 

Estado Civil: (  ) Solteiro (  ) Casado  (  ) Divorciado  (   )Viúvo (  ) Outro 

Religião: (  ) Sim  (  ) Não    Se sim, qual? _________________________ 

Renda individual: ______________Renda familiar:_______________ 

Mora com quem:________________________ 

Qual familiar é usuário de crack?________________ 

Seu familiar apenas usa crack? _________ Uso de outras drogas (lícitas e 

ilícitas):___________ 

Este familiar já passou por problemas com a justiça (polícia, prisões, etc.) por causa da 

droga:_______________ 

Já passou por problemas familiares em virtude do uso de drogas ou mesmo por causa do 

crack?______________________ 

Ele (a) já se internou para tratamento? _____________ quando e por quanto tempo? 

______________ Por que se internou?_______________________ 

 

Entrevista  

 

1. Por que você acha que as pessoas usam crack? 

2. Por que você acha que seu familiar usa crack? 

3. Como você se sentiu ao descobrir que seu familiar usava drogas? 

4. O que você fez quando descobriu que seu familiar usava drogas? 

5. O que mudou na relação entre vocês depois que seu familiar começou a usar crack? 

6. Como se sente em relação às pessoas que usam crack? 

7. Há quanto tempo frequenta o CAPS e como chegou até ele?  

8. O que busca no CAPS e como avalia o acompanhamento? 
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1. Quando você ouve a palavra crack, quais as primeiras palavras que vem à mente? 

2. O que vem à sua mente quando pensa em usuário de crack? 

3. Quais as primeiras palavras que vem à mente quando se pensa em futuro quando se 

pensa no usuário? 

 

Temas Norteadores 

 

1. Significados atribuídos ao uso de crack. 

2. Significados atribuídos ao usuário de crack. 

3. Papel da assistência profissional no CAPS para o usuário em acompanhamento. 

4. Cotidiano do usuário de crack em acompanhamento no CAPS. 

5. Dinâmica relacional entre usuários-família-profissionais. 
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ANEXO G – AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXO H – PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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