
    
 

 

                  
 

A CRESCENTE EXPANSÃO DO USO DE CRACK NO BRASIL: considerações quanto à 

reinserção social dos usuários através do trabalho 

 
 

Maria Gomes Fernandes Escobar1 
Soleane Mazza Nunes Bezerra2 

 
                                              RESUMO 
 

O artigo esboça a história das drogas, seu uso para diferentes 
fins chegando à política proibicionista e expansão do 
narcotráfico. Expõe o uso do crack no Brasil e tece 
considerações acerca das estratégias de reinserção social dos 
usuários de crack a partir do trabalho. Teve um caráter de 
revisão de literatura evidenciando a necessidade da ampliação 
dos estudos sobre o uso do crack que hoje estão centrados 
prioritariamente no campo da saúde. O artigo pretende 
contribuir para o aprofundamento teórico sobre o uso do crack 
no Brasil e suas correlações com o tipo de sistema econômico 
em pauta.  
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                                              ABSTRACT 
 

The article outlines the history of drugs, their use for purposes 
other than coming to the prohibitionist policy and expansion of 
drug trafficking. Exposes the crack use in Brazil and weaves 
considerations about the social reintegration strategies of crack 
users from the work. Had a literature review showing the 
character need to expand the study of crack use today are 
focused primarily in the health field. The paper aims at providing 
theoretical approaches on crack use in Brazil and their 
correlation with the type of economic system on the agenda. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo é resultado dos estudos e discussões realizados na disciplina de Trabalho 

e Sociabilidade do Mestrado Acadêmico em Serviço Social Trabalho e Questão Social da 

Universidade Estadual do Ceará – UECE. O objetivo é esboçar o contexto do uso do crack 

no Brasil, sua expansão e os problemas sociais ligados ao seu uso, tecendo algumas 

considerações quanto às estratégias de reinserção social dos usuários de crack a partir do 

trabalho3.  

Esta reinserção social via trabalho apresenta-se como meio de 

contenção/descontinuidade do uso e como política pública utilizada em várias capitais 

brasileiras4.  

Vasconcelos (2012) refere que a atual disseminação epidêmica do crack no Brasil 

vem agudizando o quadro de uso abusivo de drogas ilícitas, com alta visibilidade social e na 

mídia, com muitos casos apresentando níveis elevadíssimos de deterioração somática, 

psíquica e cognitiva, particularmente entre crianças e adolescentes.  

De acordo com Rodrigues et al (2012), entre as vulnerabilidades geradas pelo uso do 

crack que, não raramente, culminam com a dependência psíquica, estão os danos físicos 

pulmonares, o HIV/AIDS, as hepatites, a mortalidade.  

Além desses aspectos, os autores destacam ainda, o isolamento social, a 

marginalização/atos ilícitos, a violência, a degradação física e de caráter, o rompimento de 

                                                           
3
 Categoria fundante do ser social, o trabalho para Marx “é o fundamento ontológico do ser social e 

apesar disso, o trabalho não o esgota sendo o ser social um complexo articulado que inclui a 

dimensão fundante e um conjunto de outros campos da atividade humana. Como desdobramento 

disto, o trabalho também é o fundamento ontológico da liberdade”. In: TONET, I. Educação, cidadania 

e emancipação humana. IJUI: UNIJUI, 2005, p. 82. 

4
 Uma das iniciativas que tem o intuito de acabar com as Cracolândias, (segundo o site Wikipédia são 

regiões onde historicamente se desenvolve intenso tráfico de drogas), é o programa “De Braços 
Abertos”, da prefeitura de São Paulo, que teve início no dia 15 de Janeiro de 2013. “De Braços 
Abertos” oferece ao usuário auxilio alimentação, moradia e uma ajuda de custo de 15 reais por dia. 
Para receber o benefício o usuário de crack deve participar de cursos de capacitação profissional e 
de frentes de trabalho. Entre as principais atividades estão a varrição e a fábrica verde (curso de 
jardinagem). A participação no programa é voluntaria e os que não aderem são acolhidos nos hotéis 
ou voltam para as famílias. São Paulo tem 17 mil pessoas em situação de rua e o projeto atende 400 
pessoas, jovens entre 20 e 30 anos, dos quais pouco mais de 60% são do sexo masculino e quase 
40% integram o sexo feminino. Fonte: Observatório do Terceiro Setor, disponível em 
www.observatorio3setor.com.br.  
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laços afetivos com a família, o caos e o pânico coletivos que corroboram para minimizar a 

qualidade de vida, a perda de esperança na vida e as dificuldades de acesso aos serviços 

de saúde. 

Pelo exposto, entende-se como importante a análise do uso do crack no Brasil, seu 

desenvolvimento e expansão, bem como as estratégias governamentais de reinserção 

social da população usuária através do trabalho.  

Tal discussão precisa ser ampliada e fortalecida no meio acadêmico, pois, a questão 

do uso do crack não pode ser estudada apenas como um problema de saúde pública, mas, 

como algo que perpassa todas as politicas públicas e que interfere de forma importante nas 

relações sociais dos indivíduos e mobiliza a sociedade como um todo.  

Nos termos de Soares (2007), o fenômeno da droga assumiu contemporaneamente 

maior complexidade e vem ganhando novas leituras que recortam o objeto de estudo sobre 

outras perspectivas, notadamente introduzidas pelo campo das Ciências Sociais. 

Rodrigues et al (2012) apontam que a produção científica dos cursos de mestrado e 

doutorado no Brasil não tem acompanhado a preocupação generalizada da sociedade em 

relação ao uso e abuso do crack5.  

Os autores reforçam ainda que as pesquisas produzidas no país pelos cursos stricto 

sensu apresentam como tema mais constante as alterações orgânicas causadas pelo uso 

do crack nos indivíduos sem estabelecer uma abordagem social da problemática. 

Daí a importância de se estudar o uso de drogas, notadamente o crack através de 

uma perspectiva ampliada da realidade entendendo os indivíduos em sua totalidade e como 

seres relacionais inseridos em um espaço social contraditório.  

A pesquisa é de cunho bibliográfico, pois está norteada por artigos, livros e 

documentos preexistentes. Apresenta um enfoque qualitativo, tendo em vista que se propõe 

a fazer uma análise dos fatos dados, sem a pretensão de quantificá-los, e sim explorar seu 

caráter interpretativo.  

                                                           
5 Em 2012 Rodrigues et al, demonstraram resultados de pesquisa que investigava o número de 
trabalhos no Banco de Teses da CAPES que abordavam como tema o uso do crack. Em um universo 
de 455.873 trabalhos, foram encontrados apenas 33 estudos, o que representava 0,007% do total, 
indicando a necessidade de maiores investimentos e pesquisas na área. Para maiores dados ver: 
RODRIGUES, D. S et al. Conhecimentos produzidos acerca do crack: uma incursão nas dissertações 
e teses brasileiras. Ciênc. saúde coletiva. 2012, vol.17, n.5, pp. 1247-1258. ISSN 1413-8123. 

 



    
 

 

                  
A estrutura do estudo está constituída pelos seguintes tópicos: Uso de drogas na 

história humana; O crack e suas mazelas: uma “epidemia social”?; A reinserção social dos 

usuários de crack a partir do trabalho; Considerações finais. 

 

2. O USO DE DROGAS NA HISTÓRIA HUMANA 

 

O uso de substâncias psicoativas acompanha o desenvolvimento da história da 

humanidade. De acordo com Prata e Santos (2009), os hábitos e costumes de cada 

sociedade é que direcionavam o uso de drogas em cerimônias coletivas, rituais e festas.  

Carneiro (2005) salienta que as drogas são necessidades humanas. Seu uso milenar 

em quase todas as culturas humanas corresponde a necessidades médicas, religiosas e 

gregárias. Não apenas o álcool, como quase todas as drogas são parte indispensável dos 

ritos da sociabilidade, da cura, da devoção, do consolo e do prazer. Por isso as drogas 

foram divinizadas em inúmeras sociedades. 

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, no início da colonização, descobriram o 

costume indígena de produzir e beber uma bebida forte, fermentada a partir da mandioca, 

denominada cauim. Ela era utilizada em rituais, em festas, dentro de uma pauta cultural bem 

definida. Os índios usavam também o tabaco, que era desconhecido dos portugueses e de 

outros europeus (BRASIL, 2014). No entanto, os portugueses conheciam o vinho e a cerveja 

e, logo, aprenderam a fazer a cachaça.    

No tocante a maconha, seu uso com propósitos medicinais data de 2.700 a.C. 

Largamente utilizada na Europa com esse propósito, durante os séculos XIII E XIX, ela foi 

introduzida no Brasil pelos escravos africanos e difundida também entre os indígenas, sendo 

inicialmente usada com propósitos medicinais e nas atividades recreativas, como a pesca, e 

nas rodas de conversa. Nos Estados Unidos, ela já era conhecida pelos índios quando os 

mexicanos a levaram para aquele país (BRASIL, 2014). 

Em relação à cocaína, a folha de coca tem sido usada há milênios pelos povos 

andinos para reduzir a fadiga e o cansaço das longas jornadas de trabalho tendo sido 

inclusive comercializada livremente pelo laboratório Bayer e enaltecida por suas qualidades 

medicinais (BRASIL, 2014). 

O crack, como uma forma de cocaína de uso relativamente recente, teve os 

primeiros registros científicos no início da década de 1980. Kessler e Pechansky (2008, p. 

96), socioetnógrafos americanos, descreveram na literatura científica uma nova e potente 

forma de uso de cocaína: 



    
 

 

                  
A inalação do vapor expelido da queima de pedras, manufaturadas a partir 
do “cozimento” da pasta básica combinada com bicarbonato de sódio. 
Quando queimada em um cachimbo de vidro ou outro recipiente, produzia 
um ruído típico de estalo, tendo sido, por isso, chamada de crack. O seu uso 
nesse formato permitia uma disseminação maciça da substância para o 
cérebro, obtendo efeitos mais estimulantes e muitíssimo prazerosos.  

Nos termos de Nappo, Galduróz e Noto (1994), o aparecimento do crack e a 

popularização do consumo teve inicio no país a partir de 1989 sendo mais comum o uso por 

homens, menores de 30 anos, desempregados, com baixa escolaridade e baixo poder 

aquisitivo. 

Kessler e Pechansky (2008) referem que muitos dos antigos usuários de cocaína 

decidiram substituir o formato injetável pela via fumada. Em função do maior custo e da 

dificuldade de portabilidade dos cachimbos, os usuários brasileiros engenhosamente 

desenvolveram uma maneira de fumar através do uso de latas de alumínio furadas e com o 

auxílio de cinzas de cigarro, que aumentam a combustão.  

Além das substâncias elencadas acima é importante frisar a existência de inúmeras 

outras substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas que se faz uso atualmente como é o caso 

dos inalantes, esteroides anabolizantes, além do uso de drogas na forma de automedicação.  

A busca por substâncias consideradas ilícitas movimentam um amplo mercado de 

consumo gerando enormes lucros a quem trafica e exigindo intervenção do Estado como 

veremos a seguir. 

 

3. O CRACK E SUA EXPANSÃO NO BRASIL: UMA EPIDEMIA SOCIAL? 

 

O consumo de crack apresenta níveis considerados epidêmicos no Brasil. Damas 

(2013) destaca que a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta o país não somente 

como uma rota importante do tráfico de drogas, mas também como uma das nações 

emergentes em que o consumo de cocaína e derivados vem aumentado progressivamente. 

De acordo com Napo, Galduroz e Noto (1994), o crack, diferentemente da cocaína, 

disseminou-se especialmente em locais socialmente excluídos, tendo os meninos em 

situação de rua e os usuários de drogas injetáveis (UDIs) como seus principais adeptos. No 

entanto, o crack está hoje distribuído por todas as regiões do Brasil, com um crescimento 

forte não somente nas capitais, mas, também nos municípios de menor porte.  

Carneiro (2002) relata que diversos aspectos da degeneração da situação social dos 

usuários de crack relacionam-se direta ou indiretamente ao estatuto do comércio de drogas 

na sociedade contemporânea: aumento da violência urbana, do número de encarcerados e 

das forças militares envolvidas com as drogas. 



    
 

 

                  
Da mesma forma, Marangoni e Oliveira (2012) reforçam que são apontadas 

associações entre o uso de drogas e o empobrecimento, isolamento social, falta de moradia, 

situação de rua, violência doméstica, comportamentos autodestrutivos, multiparidade e 

comorbidades obstétricas e psiquiátricas.  

Para Nappo et al. (2001), em função da sensação de urgência pela droga e pela falta 

de condições financeiras, o usuário muitas vezes participa de atividades ilícitas (tráfico, 

roubos e assaltos). Isso piorou com a inclusão das mulheres na cultura do crack que, ao 

trocarem sexo pela droga ou dinheiro, submetem-se ao risco de infecção por HIV e outras 

infecções sexualmente transmissíveis.  

Esse risco de contaminação pelo HIV associado ao uso de crack é estudado por 

Ribeiro, Sanchez e Nappo (2010). Os autores ressaltam ser esta a segunda causa mais 

prevalente de morte entre usuários da droga. Entende-se essa constatação ao compilar 

alguns fatores relacionados ao estilo de vida do usuário, como por exemplo, o 

comportamento sexual de risco, as atividades sexuais para obtenção de dinheiro ou droga.  

Para Kessler e Pechansky (2008) a relação entre o uso de crack e mortalidade não é 

direta, mas é um fato que o índice de mortalidade entre os usuários é grande. Assim, 

segundo os pesquisadores, os óbitos estão mais relacionados comumente a elementos do 

tráfico, à disputa entre pontos de venda/uso ou enfrentamentos com a polícia do que aos 

problemas decorrentes do uso da droga em si. 

Diante do quadro social apresentado, a sociedade como um todo é chamada a dar 

uma resposta a essa demanda e o Estado é conclamado a resolver esse problema.  

As respostas do Estado passam pelo viés da repressão e da punição (políticas de 

segurança pública), pelo tratamento através dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS – 

AD) ou pelas Residências Terapêuticas (políticas de saúde) e de atuação assistencial que 

busca reinserir esse indivíduo socialmente através de ações diversas, dentre elas a inserção 

no mercado de trabalho. 

As ações do Programa Crack é Possível Vencer6 lançado em 2011, leva à frente os 

eixos explicitados acima, buscam atender os usuários de crack de maneira ampliada e 

                                                           
6
 Em 2010 a Presidência da Republica publicou o Decreto n° 7.179, instituindo o Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack, com vistas à prevenção do uso, ao tratamento e a reinserção social dos 
usuários e ao enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas. Em dezembro de 2011 em 
continuidade as ações do Governo Federal, foi lançado o programa Crack é Possível Vencer, com 
medidas de integração de ações em três eixos: Prevenção, Cuidado e Autoridade. VER: BRASIL. O 
uso de substâncias psicoativas no Brasil: módulo 1. – 5. Ed., Brasilia: Secretaria Nacional de Políticas 
Sobre Drogas, 2014. 
 



    
 

 

                  
interdisciplinar (BRASIL, 2014). Porém, até o momento, os resultados apresentados não 

expressam mudança significativa no tocante à diminuição do consumo, combate ao tráfico e 

reinserção social dos usuários, como pretendido. 

 

4. REINSERÇÃO SOCIAL DOS USUÁRIOS DE CRACK A PARTIR DO TRABALHO: 

POSSIBILIDADE REAL? 

 

“O trabalho dignifica o homem7”, essa expressão, tão comumente utilizada traz em si 

uma forte carga de sentimentos, ideologias, e coloca o trabalho em um patamar de extrema 

importância na vida do ser humano.  

Trabalho, conforme Lukács (2013) é a categoria fundante do mundo dos homens, 

uma atividade criadora teleologicamente orientada, que transforma a natureza e os próprios 

homens.  O trabalho produz o conteúdo material da riqueza de qualquer formação social, 

seja ela qual for.  

Para Lessa (2007), o afastamento das barreiras naturais possibilitou, pela primeira 

vez na História, o surgimento de uma classe revolucionária: a burguesia. Esta de modo 

inédito se propõe a tomar conscientemente a História em suas mãos. 

Montano e Duriguetto (2011) afirmam a partir de Marx, que no modo de produção 

capitalista o trabalho (atividade criadora de valor) só pode se realizar sob o comando do 

capital. O trabalhador precisa vender sua força de trabalho ao capitalista, estabelecendo 

uma relação de emprego, uma relação salarial.  

Os autores expressam ainda que essa relação entre capital e trabalho, longe de 

realizar a “liberdade” é uma relação de exploração e alienação. Portanto, o trabalho, 

ontologicamente determinante do ser social e da liberdade, na sociedade comandada pelo 

capital promove a exploração e alienação do trabalhador desumanizando-o.  

Para Dejours (1994), o trabalho funciona como um operador fundamental na 

construção do sujeito, revelando-se como um mediador privilegiado entre inconsciente e 

campo social e entre a ordem singular e coletiva. É por esse motivo que o trabalho é tido 

como mediação necessária para a reinserção social de pessoas em situação de 

vulnerabilidade. 

                                                           
7
 Frase dita por Benjamin Franklin (1706 – 1790), ex-presidente dos Estados Unidos da América. 



    
 

 

                  
Nos termos do autor, o trabalho não é apenas um espaço aberto ao investimento 

subjetivo, é também um espaço de construção de sentido, um espaço de construção da 

identidade, como forma de continuar o processo de formação da história do sujeito.  

Lussi, Matsukura e Hahn (2010), se referem ao trabalho como uma prática que 

promove integração e legitima socialmente os indivíduos, favorecendo o reconhecimento 

nas diferentes classes sociais, grupos e comunidade. 

Diante da centralidade do trabalho na vida humana, e da importância que esse 

segmento representa, faz-se necessário pensar em como garanti-lo a todos dentro da 

sociedade capitalista que legitima e fortalece a exploração, a competitividade e o 

individualismo. 

De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD)8, para se 

compreender a reinserção ou reintegração social é necessário o reporte ao conceito de 

exclusão9, que seria o ato pelo qual alguém é privado ou excluído de determinadas 

funções10.                                           

No texto da SENAD, é dito que culturalmente, o “valor” de uma pessoa ou a sua 

dignidade estão diretamente ligados à sua capacidade de produção. Desenvolver uma 

atividade formal ou informal é para o dependente químico, quase tão importante quanto à 

manutenção da abstinência. 

Para Lussi, Matsukura e Hahn (2010), a oportunidade de voltar a trabalhar é uma 

forma de ampliar as possibilidades da inserção social e melhorar níveis de saúde de 

populações socialmente excluídas. 

                                                           
8
Ver:http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11437&rastro=TRA

TAMENTO%2FReinser%C3%A7%C3%A3o+Social/Defini%C3%A7%C3%A3o 
 
9
 A exclusão social implica, pois, numa dinâmica de privação por falta de acesso aos sistemas sociais 

básicos, como família, moradia, trabalho formal ou informal, saúde, dentre outros. Não é outro senão, 

o processo que se impõe à vida do indivíduo que estabelece uma relação de risco com algum tipo de 

droga, cuja fronteira para a exclusão é delimitada pelo início dos problemas sociais. 

http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11437&rastro=TRATAM

ENTO%2FReinser%C3%A7%C3%A3o+Social/Defini%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 10 dez 2014. 

 
10

 Nesse sentido, a reinserção social “assume o caráter de reconstrução das perdas e seu objetivo é a 
capacitação da pessoa para exercer em plenitude o seu direito à cidadania. O exercício da cidadania 
para o paciente em recuperação significa o estabelecimento ou resgate de uma rede social 
inexistente ou comprometida pelo período de abuso da droga. Assim como as técnicas de prevenção 
à recaída representaram nos últimos anos grandes avanços no tratamento do paciente, a sua 
reinserção social torna-se, neste milênio, o grande desafio para o profissional que se dedica à área 
da dependência química. 
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11437&rastro=TRATAM
ENTO%2FReinser%C3%A7%C3%A3o+Social/Defini%C3%%C3%A3 

http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11437&rastro=TRATAMENTO%2FReinser%C3%A7%C3%A3o+Social/Defini%C3%A7%C3%A3o
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11437&rastro=TRATAMENTO%2FReinser%C3%A7%C3%A3o+Social/Defini%C3%A7%C3%A3o
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11437&rastro=TRATAMENTO%2FReinser%C3%A7%C3%A3o+Social/Defini%C3%A7%C3%A3o
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11437&rastro=TRATAMENTO%2FReinser%C3%A7%C3%A3o+Social/Defini%C3%A7%C3%A3o


    
 

 

                  
Kessler e Pochansky (2008) afirmam que no Brasil, a escalada do crack coincidiu 

com a política de fechamento de leitos psiquiátricos, e a rede pública não tem tido 

capacidade de absorver toda a demanda. O grande desafio, de acordo com os autores, é o 

de instituir políticas preventivas para a população sob maior risco de contato com essa 

droga, que deveriam incluir programas sociais e alternativas ocupacionais 

recompensadoras. 

Para Souza (2003), em meio a um campo de disputa por uma vaga de trabalho, onde 

se evidenciam os comportamentos objetivamente “internalizados” e “incorporados”’, saem 

em desvantagem os indivíduos com comportamentos e personalidades considerados 

inadequados para o perfil desejado, que é o de indivíduos úteis, produtivos, competitivos e 

adaptados à modernidade.  

Vasconcelos (2012) relata que se observa atualmente, um processo agudo de 

inclusão via marginalização social, pois se produz um contingente permanente e crescente 

de população e trabalhadores sobrantes. Estes sequer serão explorados em algum 

momento, sem direito a ter direitos, e que por sua vez geram uma demanda cada vez maior 

para os sistemas de seguridade social.  

São indivíduos aos quais se atribui a necessidade de inserção no mercado de 

trabalho como uma falácia que necessita ser repetida insistentemente pelos feitores das 

políticas públicas que esboçam projetos de qualificação profissional e inserção em 

atividades ditas “produtivas”, no entanto, essa população faz parte de um grupo sem lugar 

na estrutura social neoliberal.  

Martins (2013) afirma que em um contexto alienante, como é o modo de produção 

capitalista, aos indivíduos é dificultado viver suas vidas com liberdade e, frequentemente, 

vivem formas desumanizadoras que os desvinculam de uma realidade social em que sejam 

capazes de realizar‑se plenamente. 

Rodrigues, Marinho e Amorin (2010) expressam que os desafios na reinserção social 

através do trabalho correspondem ao modelo de produção capitalista contemporâneo, que 

exclui do mundo do trabalho as pessoas consideradas inaptas e/ou improdutivas junto ao 

mercado.  

Nos termos de Burke e Bianchessi (2013), no contexto atual a via para fomentar e 

preservar a reinserção social pelo trabalho é através de programas existentes em algumas 

organizações que têm uma visão de valorização das diferenças, assim como, o de geração 

de renda e trabalho e das formas distintas da Economia Solidária.  



    
 

 

                  
Para as autoras, estes programas zelam por uma maneira de trabalhar que incentiva 

a criatividade, a produção de subjetividade e o resgate pela cidadania, princípios que estão 

nos fundamentos da Reforma Psiquiátrica.  

Para o Ministério da Saúde através da SENAD, se o trabalhador usuário de crack já 

exerce atividade formal, deve se valer de todos os recursos disponíveis na empresa. Os 

serviços de Recursos Humanos e Saúde Ocupacional podem ser contatados pelo 

profissional, pela família ou pelo próprio paciente. 

  Para pacientes desempregados e/ou desprovidos de qualificação profissional, a 

SENAD propõe “uma acurada avaliação de potencialidades, escolaridade e habilidades que 

aliada às expectativas do usuário de crack a avaliação vai permitir um “retrato” da sua 

condição e o traçado de metas atingíveis “11.  

O que se apresenta mediante as determinações econômicas do modo de produção 

capitalista, é que essas populações dificilmente encontrarão lugar no mundo do trabalho que 

não seja aquele lugar da marginalidade, da exploração e desqualificação tão latentes a 

populações “socialmente indesejáveis” como os usuários de crack. 

Portanto, recai sobre o Estado o papel de responder institucionalmente às demandas 

cada vez maiores e mais complexas dessa parcela da população.  

Dessa forma, no contexto da “refilantropização social” (Iamamoto, 1999) é cada vez 

mais crescente o apelo à “solidariedade social”, através de parcerias entre o Estado e a 

sociedade civil. 

Nesse cenário se inserem as ONGs e algumas organizações empresariais que veem 

nos usuários de crack um novo “nicho de mercado” oferecendo leitos em clínicas de 

reabilitação e em comunidades terapêuticas que passam a fortalecer o discurso da 

reinserção social desses usuários.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Diante do cenário apresentado faz-se necessário refletir sobre as ações públicas e 

não públicas para atendimento a pessoas dependentes de drogas, notadamente o crack e 

ampliar o conhecimento quanto aos fatores interligados ao consumo dessa substância. 

Pelo estudo fica explícita a necessidade que a informação adequada chegue às 

populações para que entendam a dinâmica do uso da droga ilícita prevalente atualmente. 

Uma visão ampliada precisa ser estabelecida para que se possa realizar um combate ao 

verdadeiro foco do problema que envolve questões políticas, econômicas e sociais. 

                                                           
11

Em: 
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11437&rastro=TRATAM
ENTO%2FReinser%C3%A7%C3%A3o+Social/Defini%C3%A7%C3%A3o 
 

http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11437&rastro=TRATAMENTO%2FReinser%C3%A7%C3%A3o+Social/Defini%C3%A7%C3%A3o
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/conteudo/index.php?id_conteudo=11437&rastro=TRATAMENTO%2FReinser%C3%A7%C3%A3o+Social/Defini%C3%A7%C3%A3o


    
 

 

                  
A visão da realidade aqui apresentada nos remete, em um primeiro momento, a um 

quadro de pessimismo e descrédito em relação ao rumo social ao qual nos dirigimos. No 

entanto, é preciso não se perder de vista a perspectiva de que a história é construída a partir 

do movimento do real e das ações humanas.  

Tais ações não podem ser previstas sendo imprescindível que se estabeleça a busca 

pela concretização de uma sociedade com vistas a emancipação humana.  

No dizer de Tonet (2005), a emancipação humana nem é um resultado inevitável do 

processo histórico, nem uma utopia impossível. É uma forma de sociabilidade que, fundada 

na materialidade do trabalho associado, permite aos homens serem os verdadeiros 

protagonistas do seu destino. Sua efetivação depende apenas dos próprios homens. 

Destacamos, por fim, que o assunto aqui abordado não se esgota. Esperamos 

contribuir para a compreensão acerca do contexto social vivenciado pelos usuários de crack 

e estimular novos estudos e pesquisas nessa área, tendo sempre como norte prioritário o 

direito humano a viver com dignidade. 
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