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RESUMO 
 

A discussão sobre a capacidade do homem de exercer sua vontade livre sobre a 
realidade interna e externa a si tem ocupado o cenário de grandes debates ao longo 
dos séculos e, porque não dizer milênios. Tão antigo quanto o debate sobre o livre 
arbítrio, é o uso que o homem tem feito de substâncias psicoativas. Nas últimas 
décadas, no entanto, o uso abusivo de substâncias químicas tem sido relacionado a 
uma série de prejuízos não apenas para o usuário, mas também para a sociedade. 
Dados como estes apontam a questão do uso abusivo de álcool e drogas como um 
grave problema de saúde pública. A presente pesquisa apresenta um olhar sobre a 
questão da dependência química como uma das variáveis que impactam o exercício 
da livre escolha. Neste sentido, a preocupação central deste trabalho é apontar a 
maneira como o uso abusivo de drogas, dentre as quais destacamos o álcool e as 
drogas ilícitas, se relaciona com a capacidade de juízo do homem. A metodologia 
escolhida foi de natureza qualitativa, de cunho exploratório. Optamos pela utilização 
de entrevistas semiestruturadas e, em seguida, passamos à análise dos dados com 
a contribuição teórica da Análise de Conteúdo. Concluímos que alguns sujeitos, 
mesmo diante de sua crescente adicção, poderão por meio do exercício de sua 
razão alterar seu modo de agir, diante de seu potencial humano da liberdade para 
fazer novas escolhas. Concluímos também que o tempo de drogadição causa, 
gradativamente, um efeito deletério sobre o controle da vontade e, que estados 
emocionais fragilizados também favorecerão o declínio do controle das ações. 
Identificamos nos relatos analisados que alguns aspectos, como fazer uso de 
alguma substância química, quer legal, ilegal, ou mesmo farmacológica, em um 
padrão de consumo intenso, ou  ter na família de origem histórias adictivas,  são 
preditivos de envolvimento com drogas pesadas como o crack. Os laços afetivos, 
incluindo os namoros, os fiéis amigos e a família, podem ser desta forma, uma das 
possibilidades de ligaduras com uma realidade sem drogas e é também, em muitos 
casos, por estas ligaduras que alguns abandonam a adiccção. Sugerimos que 
dentre as várias metodologias de suporte utilizadas em centros de apoio e 
comunidades terapêuticas, existam também aquelas que atuem como suporte da 
vontade, motivadoras da vontade e da capacidade de reflexão sobre a mesma, 
fazendo assim, emergir neste sujeito o potencial de gerir a própria vida em outra 
direção que não seja a do vício. 

 
Palavras-chave:  Drogadição; Livre arbítrio; Drogas. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

  
The discussion of man's ability to exercise his free will on the internal and external 

reality itself has a busy scene of great debates over the centuries and why not to 

saythousands of years. As old as the debate about free will, is the use that man 

has made of psychoactive substances. In recent decades, however, the excessive 

use ofchemical substances has been related to a lot of damage not only to the user 

but also to the society. Data such like these, point to the issue of abuse of alcohol 

and drugs as a serious public health problem. This research presents a look at the 

issue of addiction as one of the variables that impact the exercise of free choice. In 

this sense, the central concern of this paper is to show how the drug abuse, among 

which we highlight alcohol and illicit drugs, is related to the ability to 

judge the man. The methodologychosen was exploratory qualitative one. We chose 

to use semi-structured interviews and then passed data analysis with the theoretical 

contribution of Content Analysis. We conclude that some individuals, despite their 

growing addiction, may, through the exercise of his reason change their 

attitude, faced his human potential for freedom to make new choices. We also 

concluded that the time of drug addiction gradually causes a deleterious effect on 

the control of the will and that fragile emotional states also favor the decline 

of control actions. We identified in the reports analyzed some aspects, such as 

making use of any chemical substance, whether legal, illegal, orpharmacological, in 

a pattern of heavy drinking, or have in their family addictive history, are predictive of 

involvement with hard drugs like crack. Affective 

ties, including dating,faithful friends and family can be thereby, one of the 

possibilities of bandages with a reality without drugs and in many cases it 

is also because of these that some leave theaddiction. We suggest that among the 

various methodologies used in support of help centers and therapeutic 

communities, there are also those that will act as support,motivating the willingness 

and ability to reflect on it, thus, emerge in this subject the potential to 

manage his own life in a different direction other than the addiction. 

  

  

Keywords: Drogadion; free choice; Drugs. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
A discussão sobre a capacidade do homem de exercer sua vontade livre, 

sobre a realidade interna e externa a si, tem ocupado o cenário de grandes debates 

ao longo dos séculos e porque não dizer milênios. Escritores bíblicos, filósofos, 

cientistas sociais, profissionais do direito e até agentes de saúde buscam 

compreender de que maneira se processa e opera o livre arbítrio do homem, quais 

os seus limites e possibilidades. Ocorre que tanto o homem, quanto o livre arbítrio 

são objetos bastante complexos, o que torna quase improvável uma conceituação 

homogênea acerca de ambos. Mais assertivo então nos parece o exercício de 

pensar o homem, em sua capacidade de escolha neste ou naquele estado ou 

situação específica. Isto porque toda escolha se dá não apenas em função do 

homem e sua capacidade volitiva, mas também diante de uma determinada 

situação. Assim estamos pressupondo que, na presença de certas variáveis, o livre 

arbítrio será vivido e exercido pelo homem de maneira diferente do que seria na 

ausência das mesmas.   

Tão antigo quanto o debate sobre o livre arbítrio, é o uso que o homem tem 

feito de substâncias psicoativas. Sejam com um fim anestésico ou alucinógeno, 

recomendadas pela medicina, distribuídas pelos gerentes de tráfico, utilizadas pelas 

sociedades mais abastadas ou por moradores de rua, muitas foram e são as 

configurações deste uso, mas a relação homem/drogas sempre se manteve como 

uma constante. Nas últimas décadas, no entanto, o uso abusivo de substâncias 

químicas tem sido relacionado a uma série de prejuízos não apenas para o usuário, 

como também para a sociedade em si.  

 No relatório mundial sobre Álcool, emitido no ano de 2011 pelo Escritório das 

Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Unodoc, 2011), dados alarmantes foram 

levantados. Identificou-se que cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo morrem 

anualmente por causa do Álcoolismo. Destes, 320 mil jovens, com idades entre os 

15 e os 29 anos, morrem de causas relacionadas ao consumo excessivo de álcool. 

Quanto ao Brasil, anualmente, a cada 100.000 habitantes, 29 pessoas morrem pelo 

consumo do álcool e 48 pessoas morrem por consequências deste consumo.  

     No segundo levantamento domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no 

Brasil (SENAD, 2005), os dados apontavam para o fato que 10% da população já era 
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dependentes de drogas psicotrópicas. Se esta proporção se mantivesse, hoje seriam 

cerca de 19 milhões de pessoas. Em 2012, 2,6 milhões de adultos e 244 mil 

adolescentes brasileiros consumiram cocaína1. Neste mesmo ano o Brasil notificou o 

maior número de apreensões de Maconha da América do Sul.  

      Por trás destas estatísticas percebem-se outros desdobramentos no cenário 

social, por exemplo, o tempo de sobrevida para os sujeitos adictos em drogas como o 

crack é muito pequeno e antecedido por um tempo de adoecimento de todos os 

níveis. Além disso, pode-se citar o aumento de moradores de rua, prostituição e a 

orfandade gerada pela morte precoce de pais drogadictos. Dados como estes 

apontam a questão do uso abusivo de álcool e drogas como um grave problema de 

saúde pública.  

 A presente pesquisa apresenta um olhar sobre a questão da dependência 

química como uma das variáveis que impactam o exercício de livre escolha. A 

preocupação central é sobre a maneira como o uso abusivo de drogas, entre as 

quais destacamos o álcool e as drogas ilícitas, se relaciona com a capacidade de 

juízo do homem.  

Acreditamos que a variável “uso abusivo de drogas”, sobre a compreensão 

do livre arbítrio, abre para o campo da reflexão outro leque de complexidades e 

diversidades.  

 Para comprovar a relevância do desenvolvimento de uma pesquisa que 

articulasse livre arbítrio e drogadição, desenvolvemos preliminarmente um estudo 

na forma de revisão sistemática2. Nosso objetivo metodológico principal foi o de 

verificar quais reflexões têm nascido nos últimos anos a partir da referida 

imbricação. Tratava-se de uma avaliação sobre como a academia, e em tempos de 

avanços tecnológicos destacamos as produções indexadas, tem se debruçado 

sobre a questão do livre arbítrio em sua correlação com a dependência química.   

Esta revisão ateve-se a uma busca que contemplava a dependência química 

por drogas ilícitas e, no que diz respeito às drogas lícitas, optou-se pelo álcool 

                                                           

1 Dados extraídos Segundo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad), realizado pela 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Disponível em: <http://inpad.org.br/lenad/sobre-o-
lenad-ii/>. Acesso em: 15 abr. 2013.  
2 Esta pesquisa está registrada na íntegra no artigo Drogas e Livre Arbítrio: Uma revisão sistemática, 
submetido para publicação.  
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especificamente, pela recorrência histórica do uso do mesmo pela via de uma 

dependência química. Desta forma, optou-se por deixar para pesquisas futuras 

outras drogas utilizadas em menor escala, mas igualmente danosas se utilizadas de 

maneira abusiva, como as anfetaminas e outros fármacos. As bases para a revisão 

sistemática foram os artigos, teses e dissertações publicadas nos bancos de dados 

indexados LILACS, MEDLINE e SCIELO, que atendessem aos critérios de inclusão.   

Podemos enumerar em cinco os critérios que resultaram no grupo de estudos 

encontrados. O primeiro critério era que os textos fossem indexados nos referidos 

bancos de dados. O segundo critério era de os mesmos terem sido publicados 

desde o início da década até 20113. Em terceiro lugar, os textos deveriam ter como 

palavras-chave, descritores específicos do Banco de Descritores das Ciências em 

Saúde (DeCS), versão 2011. Os descritores foram escolhidos em função dos 

objetivos da pesquisa, tendo sido, na língua portuguesa, os seguintes: transtornos 

relacionados ao uso de substâncias, dependência (psicologia), usuários de drogas, 

drogas ilícitas, Álcoolismo, liberdade, consciência, volição e toxicologia. Foram 

também usados os correlatos destes termos nas línguas espanhola e inglesa. O 

quarto critério de inclusão referia-se aos cruzamentos que se realizaram entre estes 

descritores, com o propósito de que as temáticas pesquisadas estivessem sendo 

abordadas nos textos encontrados, umas em relação às outras. Ainda como um 

último filtro de resultados, como quinto critério, passou-se à leitura dos textos 

resultantes do referido caminho metodológico traçado. Esta leitura buscava manter 

exclusivamente os textos que em algum aspecto, discutiam de fato a questão da 

drogadição, relacionando o álcool ou drogas ilícitas ao livre arbítrio. Apresentamos 

abaixo, no Quadro 1, uma visão geral da análise qualitativa realizada e os 

resultados alcançados na referida revisão preliminar.  

 

                                                           

3 O ano de 2011 datou o ingresso no programa de Mestrado da UENF/CCH. Consideramos o ano de 
2001 como o primeiro da pesquisa, reunindo neste espectro 11 anos de publicações.  
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Quadro 1 – Produção sobre Drogadição e Livre Arbítrio entre 2001 e 2011 
 

AUTOR 

 

METODOS 

 

DISCUSSÕES E /OU RESULTADOS 

Varanda 
(2009) 

Etnografia: 
análise 

documental, 
observação 
participante,  
entrevistas.  

O uso de drogas atua como mediador da relação do sujeito com o social e consigo mesmo. Uma vez que 
pode aliviar o sofrimento físico e psíquico, além de permitir que experiências e memórias sejam revisitadas 

partindo de estados alterados da consciência. 

 

Alarcon 
(2009)  

 

 Pesquisa 
Bibliográfica 

As drogas são o sintoma de uma sociedade em conflito entre duas vontades interligadas: a da liberdade e 
a da segurança. A primeira vontade resistindo às coerções contra as drogas, e a segunda buscando os 

limites dos resultados da liberdade. A tomada de decisão em relação ao uso e a qual tipo de drogas usar, 
bem como elaborar um sistema de tratamento para os que lidam de maneira patológica com as drogas, 

são fenômenos que implicam numa melhor compreensão destas das vontades. 

Tavares e 
Gentil 
(2007) 

Estudo 
comparativo 

O jogo patológico tem em si uma similaridade com os quadros de dependência por uso de drogas.  Este 
implica impulsividade e compulsividade ao mesmo tempo, estando estes dois últimos constructos 

diretamente ligados aos aspectos volitivos das síndromes comportamentais. 

López 
Acosta 
(2009) 

Pesquisa 
Bibliográfica 

com 
entrevistas 

A participação de pessoas significativas para o sujeito em situação de drogadição no processo de decisão 
para o ingresso em programas de tratamento influencia na percepção de liberdade de escolha desse 

sujeito. Daí a importância de uma reflexão acerca de uma motivação própria para o referido tratamento. 

 

Garcia et al 
(2004) 

 

 

 Revisão 
bibliográfica 

A adolescência é um período de risco para o início do uso prejudicial de álcool, uma vez que a referida 
conduta será influenciada pela necessidade de afirmação da independência e da virilidade, pelas crenças 
em determinados mitos, pela imitação dos adultos, e também pela liberdade de tomada de decisão. Neste 

artigo a questão do livre arbítrio aparece com um aspecto de risco para o envolvimento com álcool, no 
sentido de que o adolescente tenderá a usufruir intensamente desta faculdade para realizar ações que 

outros reprovariam. 

Dibarbora 
(2001) 

 Pesquisa 
Bibliográfica 

Discutindo sobre os constructos prazer, desejo e liberdade, a autora ressalta a racionalidade como sendo 
parte da essência da natureza humana. Portanto não terá valor moral, nenhuma ação que não implique 

diretamente essa capacidade do homem. 

Vargas 
(2010) 

 

Estudo 
descritivo-

exploratório 

Concluiu-se que os referidos profissionais se sentem preparados para ajudar o paciente Álcoolista, no 
entanto suas crenças relacionam o Álcoolismo e o consumo abusivo do mesmo como sendo vontade e 

querer do usuário, fazendo dessa forma uma leitura do Álcoolismo numa perspectiva moral. 

 

Foddy 
(2011) 

 

 Pesquisa 
Bibliográfica 

A filosofia tem um longo trabalho conceitual que deve ser incorporado à “ciência da adicção”.  O artigo 
apresenta conceitos de filósofos como Boorse e Nordenfelt  para contradizer a afirmativa da dependência 
química como uma doença.  O autor demonstra o quanto os conceitos filosóficos de liberdade e força de 

vontade estão implícitos nas teorias científicas sobre compulsão na dependência de drogas. 

Schlimme 
(2010) 

 

 Pesquisa 
Bibliográfica 

O autor discute sobre o prejuízo da autodeterminação nas situações de drogadição. Autodeterminação 
implica autoefetividade que por sua vez diz respeito à capacidade de controle da vida. O autor apresenta 

ainda uma abordagem fenomenológica para a responsabilidade pessoal. 

Vargas e 
Luis (2008) 

Estudo 
qualitativo e 
análise de 
conteúdo 

Concebe-se aqui o Álcoolismo como uma doença que pode ser fatal, havendo uma tendência a associá-lo 
à vontade da pessoa. Assim como no artigo anterior, destaca-se uma influência do conceito moral em 

suas concepções sobre a referida questão. 

 

Farias et al 
(2010) 

Revisão de 
literatura e 
entrevistas 

semiestrutur
adas 

Os resultados apontaram que a maioria dos terapeutas ocupacionais que atuam em programas de 
recuperação para sujeitos com consumo prejudicial de drogas, em seus atendimentos avaliam alguns 

aspectos específicos como sua rotina, hábitos, papéis, lazer, história e sua capacidade volitiva. No entanto 
foi verificado uma falta de homogeneidade nas ferramentas de linguagem, avaliação e modelos para o 

tratamento dos sujeitos nas clinicas de reabilitação. 

Gray (2007) 

 

Pesquisa 
Bibliográfica 

Dependência de drogas psicoativas implica a todo instante uma experiência subjetiva da vontade. A 
vontade mobilizando a ação no início do uso, e a perda aparente do controle da vontade quando o uso se 

torna uma adicção. Existe uma força interna renovável e a vontade subjetiva fala do sentimento desta 
força vital. 
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 Foddy e 
Savulescu 

(2006) 

 

 

 Pesquisa 
Bibliográfica 

Alguns afirmam que a autonomia dos viciados em heroína é comprometida em estados de uso excessivo e 
abstenção. Este artigo apresenta argumentos contrários a esta perspectiva, segundo os quais a adicção 

não elimina a capacidade do pensamento racional. As ações lesivas dos adictos não servem para 
comprovar um tipo de pensamento irracional neste sujeito. As leis para legalização das drogas e, as leis 

em relação aos que fazem uso desmedido de drogas, devem procurar seu embasamento nas 
considerações sobre os danos causados em função desse uso, ou sobre uma política paternalista, não 

incluindo em suas justificaticativas a falta de liberdade de vontade dos sujeitos.   

Keupp 
(2004) 

Pesquisa 
Bibliográfica 

Os projetos eficazes de prevenção da violência e do drogadição para adolescentes devem favorecer o 
desenvolvimento de recursos internos para que os mesmos possam lidar com suas vidas. Isto depende, 

entre outros aspectos, de suas opções para aprender o ofício da liberdade, de maneira que sua identidade 
possa se constituir em um projeto criativo, autodeterminado. 

 

Gray(2004) 

 

Pesquisa 
Bibliográfica. 

O artigo discute a questão da metafísica do empirismo radical e sua concepção sobre as mudanças de 
consciência que ocorrem na experiência subjetiva da adicção. Nesta reflexão destacam-se a atuação sob 

o sujeito de sentimentos como a vontade, senso de automudança, os valores humanos de pertencimento e 
de liberdade. 

Rodrigues e 
Almeida 

(2002) 

 Pesquisa 
Bibliográfica. 

O artigo discute a relação entre os 12 passos do programa do AA e a ideia de liberdade de Sartre.  
Concluiu-se que mesmo o referido programa, trabalhando com a premissa do reconhecimento de uma 

impotência para lidar com a adicção, a dimensão da escolha também é enfatizada a todo instante, 
permitindo que o sujeito possa determinar seu destino. 

 

Donghi e 
Rodríguez 

(2009)  

 

 Pesquisa 
Bibliográfica 

O autor analisa a questão da compulsão para consumir como uma adicção em transformação. Há um 
gozo implicado nesta adicção e a ansiedade é inerente ao surgimento desse gozo. Os projetos educativos, 
as psicoterapias e os dispositivos para  lidar com a adicção, que tem como enfoque principal a  vontade, 

acabam por favorecer a diluição da singularidade dos sujeitos. A Psicanálise em sua especificidade 
apresenta uma nova pespectiva sobre o gozo em questão. Transitando da temporalidade para a 

temporalidade.  

 

Hall, Carter 
e Morley 
(2003) 

 

Pesquisa 
Bibliográfica 

O autor analisa a problemática implicada nos comites de ética em pesquisa acerca da real capacidade de 
dependentes químicos decidirem em sua participação de pesquisas.  O autor aceita as teorias que 

afirmam ser a dependencia uma doença do cérebro, mas isso não implica exclusivamente em que os 
sujeitos se tornem incapazes de consentir ou não em colaborar em pesquisas. 

 

Amaral 
(2009) 

 

Pesquisa 
Bibliográfica 

Existe um problema de ordem conceitual não simples na discussão acerca do status e a caracterização da 
vontade nos casos de pacientes nos quadros de manias, impulsividade e transtorno de personalidade 

borderline. O autor defende que tal o principal conflito nesta teia teórica se iniciou a partir de uma 
negligência dos teóricos da escola norte americana em relação á uma necessária diferenciação entre 

desejo e vontade. 

 

Stevens 
(2011) 

 

Pesquisa 
Bibliográfica 

Os artigo discute a problemática de se encontrar uma política de direitos para os adictos que seja única. 
Esta dificuldade advém do fato de que é impossível comparar os sujeitos em função dos danos 

ocasionados pela droga, sendo necessária uma análise mais apurada dos casos. Segundo o autor os 
sujeitos cuja liberdade de escolher encontra-se comprometida pela compulsão á droga, devem receber 

tratamento diferenciado. 

Anderson et 
al (2007) 

 

Pesquisa 
Experimental 
com uso de 
inventários 

O presente estudo avalia os fatores da personalidade que são preditivos de transtornos de conduta e 
outros transtornos por uso de substâncias químicas.  

Bühringer e 
Hoch (2007) 

 

 

Pesquisa 
Documental 

Os autores fazem uma análise crítica de uma intervenção desenvolvida pelos pesquisadores do 
Departamento de Psiquiatria da Universidade de Medicina e Farmácia da cidade de Targu Mures, 

Romênia, acerca dos episódios de Delírium Tremes (DT) em Álcoolistas e de como através da gravação 
destes momentos e posterior apresentação aos sujeitos, a taxa de recaída em pacientes dependentes de 
álcool pode ser reduzida. Infere-se que, nos dependentes de álcool, caracterizados por uma falta do poder 

da vontade para superar sua adicção, ao observarem  seus próprios episídios de DT, como uma 

consequência do uso abusivo de drogas, estavontade pode ser influenciada de alguma forma. 

Heinz e 
Beck (2007) 

Pesquisa 
Experimental 

O presente artigo aborda a questão da dependência química em função da perda do autocontrole que esta 
provoca no sujeito. Refletem sobre como os comportamentos aditivos vão se desenvolvendo no percurso 

da dependência, e de como os referidos comportamentos podem ser tratados.  

Fonte: Dados da pesquisa, a referida Revisão Sistemática.  
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Na análise dos dados, a prevalência de uma tipologia de pesquisa 

especificamente bibliográfica pôde ser observada em maior escala. Foi possível 

aferir que existem muitas produções acerca da questão da drogadição e de igual 

forma acerca das questões da vontade e do livre arbítrio. Contudo, quando feito um 

cruzamento destas duas variáveis, um reduzido número de pesquisas foi 

encontrado, a nível nacional e internacionalmente.  

As diferentes escolas de pensamento acabaram convergindo nos estudos 

localizados, em sua maioria, para a conclusão de que quando há uso abusivo de 

drogas ou álcool, o sujeito passa a vivenciar com prejuízo sua faculdade volitiva, 

característica do livre arbítrio. No entanto, fica claro que os conceitos de vontade e 

livre arbítrio acabaram tendo diferentes conotações, para as diferentes escolas. 

Alguns, por exemplo, enfatizaram mais os aspectos sociais ligados tanto a vontade 

de usar a droga quanto a de interromper seu uso. Outros enfatizaram mais as 

condições psicopatológicas ou de personalidade associadas à drogadição. Outros 

ainda se detiveram nos aspectos filosóficos da vontade livre e em sua relação com o 

uso de drogas.  

Eliminando-se as repetições e os artigos que não satisfaziam aos critérios de 

inclusão, sobraram 23 estudos em nossa seleção. Destes, destacamos uma parte 

significativa de estudos americanos, outra parte de pesquisas desenvolvidas por 

pesquisadores europeus e uns poucos representantes da América Latina. Dentre os 

que atenderam aos critérios estabelecidos na referida revisão, não identificamos 

nenhum estudo de pesquisadores brasileiros.  

Desta forma, fomos confirmando a relevância de mantermo-nos neste foco, 

sobretudo, em relação ao que neste primeiro momento já era nossa intenção: 

realizar uma pesquisa que não fosse somente bibliográfica, mas que envolvesse de 

fato os sujeitos drogadictos, preocupação principal de nosso esforço científico. 

Assim fomos delimitando nossos objetivos. De maneira mais ampla nosso 

interesse era o de refletir acerca da relação entre o uso nocivo de álcool e/ou drogas 

ilícitas e o livre arbítrio. Tratando a questão mais especificamente, nossos objetivos 

incluíam:  elucidar teoricamente os termos livre arbítrio, alcoolismo, drogas ilícitas e 

dependência química; analisar os relatos de sujeitos drogadictos, a fim de perceber 

a maneira como os mesmos têm vivenciado sua capacidade de livre arbítrio em 

meio a situação da dependência química; avaliar a maneira como os mesmos 
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vivenciaram a referida questão quando dos momentos iniciais do processo de 

drogadição; e ainda perceber de que forma o uso nocivo de álcool e drogas ilícitas 

pode influenciar a capacidade volitiva do sujeito, correlacionando os apanhados 

teóricos às análises de relatos obtidos. 

  A escolha pela reflexão acerca do livre arbítrio justifica-se, entre outras 

questões, pela consciência que temos de que o sujeito precisará contar com uma de 

suas faculdades mais fascinantes para interromper um ciclo de tantos prejuízos, 

como o é a dependência química: a vontade. Se for pela falta de controle da 

vontade que, em alguns casos, a dependência se instala, também será pelo firme 

exercício da mesma que o processo de recuperação poderá acontecer. A maneira 

que esta capacidade do homem se apresenta diante de tão complexa situação, a 

drogadição, é o que nos interessa neste trabalho.  

 Abaixo apresentamos a presente pesquisa numa visão das etapas em que a 

mesma foi se desenvolvendo, desde a revisão sistemática preliminar até suas 

conclusões. 
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Figura 1 – Desenho da Pesquisa 
 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Na primeira parte desta dissertação buscamos elucidar teoricamente a 

questão da drogadição. Neste primeiro momento nos pareceu importante situar o 

leitor acerca das especificidades das substâncias psicoativas que foram abordadas, 

favorecendo dessa maneira uma compreensão dos tipos de drogas, principais 

composições e efeitos sobre o organismo do homem. Também entendemos que 

não seria produtivo seguir a discussão sem antes pontuar uma distinção entre 

usuários e dependentes da droga. Para tanto apresentamos as principais 

classificações quanto ao padrão de uso de drogas e bebidas alcoólicas.  

Na segunda parte da pesquisa a intenção foi delimitar conceitualmente a 

vontade, apresentando as principais abordagens filosóficas acerca do livre arbítrio. 

Após breve esclarecimento das teses incompatibilistas e compatibilistas, passamos 

a um olhar mais atento em cada uma delas, a partir da perspectiva de um autor 

específico representante de cada abordagem. Dentre estes estão: Immanuel Kant e 

o Incompatibilismo Libertarista, defendendo a capacidade de livre escolha do 

homem; registramos também uma síntese da teoria determinista da vontade, de 

Galen Strawson; e ainda, para privilegiar posições compatibilistas do livre arbítrio, 

apresentamos a perspectiva de Harry Frankfurt sobre as ações. Finalizamos esta 

segunda parte oportunizando ao leitor o acesso às argumentações compatibilistas 

contemporâneas de Gilberto Gomes e Cláudio Costa, filósofos brasileiros que têm 

discutido sobre a referida questão.  

O detalhamento da metodologia foi apresentado na terceira parte desta 

pesquisa. Nele fizemos uma descrição dos métodos de pesquisa utilizados, e a 

elucidação dos critérios, quanto aos sujeitos da pesquisa. Como havia uma 

instituição coparticipante na investigação, achamos por bem registrar o passo a 

passo, como um cronograma das ações que nela realizamos. O trabalho de campo 

gerou um sem número de experiências, que não podiam ser previstas em nossas 

hipóteses iniciais e que não estavam relacionadas, ao menos diretamente, com 

nossos objetivos específicos. Tais experiências foram incluídas nesta parte, devido 

à riqueza advinda da metodologia escolhida.    

Na quarta parte, apresentamos ao leitor o resultado do trabalho de campo. 

Inicialmente, as informações pessoais, bem como as temáticas principais 

percebidas nas entrevistas, são apresentadas panoramicamente. Posteriormente, o 

leitor terá a oportunidade de acompanhar de maneira mais profunda e detalhada a 
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história de quatro entrevistadas, podendo perceber momentos em suas decisões e 

deliberações que vão acontecendo diante do fenômeno da drogadição. Quanto às 

demais entrevistas, as apresentamos em uma seção específica, abordando alguns 

trechos de seus discursos que apontavam a questão do livre arbítrio. Como 

resultado, o leitor poderá assimilar algo peculiar da experiência adictiva da vontade 

de cada um dos sujeitos que consentiram em participar da pesquisa. Finalizamos 

com a tentativa de destacar, das entrevistas apresentadas, trechos que, de alguma 

forma, nos permitem fazer associações com as teorias da vontade enunciadas na 

segunda parte.  

Ao nos decidirmos por esta imersão no assunto tínhamos em mente dois 

objetivos específicos: elucidar teoricamente os termos livre arbítrio, Álcoolismo, 

drogas ilícitas e dependência química; e analisar os relatos de sujeitos drogadictos, 

a fim de perceber a maneira como os mesmos vivenciam sua capacidade de livre 

arbítrio em meio à situação da dependência química. Pensamos que tais objetivos 

foram sendo alcançados gradativamente conforme a distribuição de etapas e partes 

da pesquisa que acabamos de anunciar. 

Nossa hipótese inicial era que, em seu bojo de perdas, a dependência 

química apresentava também certo prejuízo na capacidade do homem exercer sua 

vontade livre. Concluímos que tal prejuízo é variável em função de aspectos que se 

clarificarão ao longo das apresentações das partes da pesquisa, sobre tudo na que 

apresentamos as experiências em questão.  

Ao final deste percurso, nossas considerações finais falam mais de um 

recomeço do que de um fim. Falam mais da necessidade e da intenção de novos 

investimentos de pesquisa na temática em questão do que do encerramento desta. 
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1. ELUCIDANDO CONCEITUALMENTE A PROBLEMÁTICA ADICTI VA 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), o contato indevido e 

precoce com as drogas, incluindo as drogas lícitas como álcool, pode ser 

encontrado como a causa, direta ou indireta, de sérios problemas entre os jovens e 

adolescentes. Dentre estes problemas alguns mais recorrentes são: os transtornos 

de humor, como no caso das depressões e da agressividade; os transtornos de 

conduta; os acidentes de trânsito; os comportamentos de risco para transmissão de 

doenças como o HIV; o sexo desprotegido e o uso de drogas injetáveis. 

Para Graeff (1989, p. 101), um dos recursos utilizados pelo sujeito para lidar 

com as situações de insatisfação da vida é uso de substâncias químicas, que “[...] 

atuando sobre o Sistema Nervoso Central (SNC), induzem sensações de prazer 

intenso ou euforia, ou aliviam a ansiedade, a frustração e a dor”. Para o autor, 

alguns sujeitos lançarão mão desta estratégia ocasionalmente, no entanto, um 

número expressivo de pessoas não consegue ter domínio sobre a frequência do uso 

dessas substâncias, passando a depender delas para manter uma homeostase 

física e emocional. Isso implica uma série de consequências negativas para o 

usuário, tais como o afastamento dos padrões do ambiente em que está inserido, e 

o acúmulo de perdas financeiras e afetivas. 

Substâncias como o merla e o crack, podem provocar estados eufóricos, 

paranóicos, alternados entre delírios e fissura pela droga, o que já caracterizaria 

uma via compulsiva de uso, e um quadro de dependência química (BAUMKARTEN, 

2001). Assim como o crack, a merla é mais um subproduto da cocaína. Ela é 

resultado da adição de reagentes químicos4 à pasta de coca5, processo 

normalmente realizado em laboratórios. Tais reagentes tem o objetivo de provocar 

ação mais rápida e forte do que a cocaína comum, além de favorecerem na liga do 

produto. Afirma-se também ser este um derivado da cocaína para ser fumado como 

um cigarro (BAUMKARTEN, 2002). Então temos que a coca pode ser transformada: 

em pó para ser inalada, forma da cocaína; em pedra para ser exposta ao calor e 

também inalada, forma do crack e; em cigarro para ser fumada, forma do merla.      

                                                           

4 Dentre estes reagentes citamos: o querosene, a gasolina, a benzina, o metanol e o ácido sulfúrico.  
5 Originária dos Andes Sul-Americanos, a coca é o nome conhecido dos alcalóides retirados das 
folhas do arbusto Erythroxylon coca. 
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Seja pelo uso de drogas de fácil acesso comercial, como o álcool, ou pelo 

uso de drogas ditas mais pesadas, como o crack, é considerado organismo em 

estado de dependência aquele que está submetido ao uso prolongado de 

substâncias químicas, passando a manutenção desse uso pela via de uma 

necessidade física e/ou psíquica (PAULINO, 1995). 

A necessidade de manutenção do uso drogas tem se repetido entre sujeitos 

do todos os continentes, preocupando os mais diversos setores sociais. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a dependência química um dos 

mais alarmantes problemas de saúde pública dos últimos cem anos. Segundo suas 

pesquisas, já em 2001, pelo menos 10% da população mundial dos grandes centros 

urbanos faziam uso de drogas, sendo considerados dependentes (OMS, 2001). A 

seguir uma elucidação dos principais termos e conceitos que compõem a referida 

problemática.  

 
 

1.1 Referências conceituais dos termos drogadição, adicção e dependência 

química 

 
Falar em drogadição e em dependência por uso de drogas implica mais do 

que um foco no produto em si. Segundo Sudbrack e Pereira (2008), estas 

expressões nos permitem pensar em um conjunto de relações e comportamentos 

que extrapolam o âmbito individual da dependência ou as consequências visíveis 

geradas pelo uso da droga. Assim os autores apontam para outras dependências 

relacionadas àquela da droga, como o caso das “dependências relacionais”, ou seja, 

as dependências afetivas, dos pares, dos provedores e dos fornecedores. 

Importante ressaltar que a concepção de dependência química diz respeito, 

no senso comum, ao prejuízo social que esta pode causar ao sujeito. É em função 

do referido prejuízo, que se compreende o sujeito como dependente ou não de certa 

substância. Um exemplo claro disso é o tabagismo, que implica um alto nível de 

dependência química do organismo, no entanto, não produz um prejuízo social ao 

sujeito. O mesmo pode trabalhar normalmente, manter suas relações sociais, 

realizar tarefas simples ou complexas, alcançar metas e objetivos pessoais, sem 

que o uso que faz do cigarro, mesmo que seja um uso abusivo, lhe impeça de 

realizar qualquer uma destas ou outras ações. O tabagismo tem um impacto 
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negativo, principalmente, sobre a saúde do sujeito, podendo inclusive levá-lo a uma 

morte lenta e dolorosa. No entanto, o uso desequilibrado de tabaco não recebe a 

mesma conotação que o uso desequilibrado de cocaína. Muitas vezes não é 

considerado em termos de uma dependência química, e nem tampouco visto como 

uma droga.  

      Um dos motivos que nos fez evitar repetir o termo dependência química 

neste trabalho foi a percepção de que o fenômeno do qual tratamos aqui envolve 

muito mais do que uma questão bioquímica. No bojo das complexidades do uso das 

substâncias químicas existem as dependências emocionais, por exemplo. Em 

muitos casos, o que estimula ou mantém, o uso indevido da droga, é mais uma 

dependência subjetiva, do que a objetividade de uma questão corpórea. Desta 

forma preferimos repetir os termos drogadição ou adicção, que já são utilizados pela 

literatura produzida sobre o assunto, ou ainda o termo dependência, sem a 

adjetivação “química”. 

       A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD, 2010) tem 

compreendido o termo adicção na perspectiva dos efeitos negativos do uso 

inadequado de substâncias químicas, não apenas para o indivíduo, mas também 

para a sociedade. Apesar da recomendação da OMS, na década de 1960, para que 

o termo fosse substituído por dependência, a palavra adicção continua sendo 

largamente referida como um equivalente. Este órgão assevera ainda que a Adicção 

é:   

O uso repetido de uma ou mais substâncias psicoativas, a tal ponto que o 
usuário (designado como um adicto) fica periódica ou permanentemente 
intoxicado, apresenta uma compulsão para consumir a substância preferida 
(ou as substâncias preferidas), tem grande dificuldade para interromper ou 
modificar voluntariamente o uso da substância e demonstra uma 
determinação de obter substâncias psicoativas por quaisquer meios 
(SENAD, 2010, p.13). 

 

     Ao tratar da questão do Álcoolismo e de outras toxicomanias, Sigmund Freud 

utilizou a palavra alemã Such. Esta foi traduzida primeiro para o francês por 

addiction e, posteriormente para o português como adicção. Os três termos referem-

se à dependência de maneira geral, já que a Sucht ou adicção pode ocorrer, 

segundo Freud, com a substância química ou sem ela, como, por exemplo, a 

dependência que um paciente podia desenvolver da hipnose ou do médico 

hipnotizador.  
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Esta concepção aponta para uma dependência não apenas física, mas 

também psicológica (BENTO, 2007). Segundo o pesquisador, a origem etimológica 

da palavra adicção remonta a uma lei romana6. Este termo designava a ação de 

transferência de posses entre as pessoas. A palavra utilizada para denominar a 

coisa ou até pessoa a quem os juízes entendiam como direito de posse, era a 

palavra addico. Os devedores condenados a entregar-se aos credores para 

pagamento de dívidas eram chamados servi addicti, e não estariam livres enquanto 

suas dívidas não fossem quitadas. O autor sugere existir então uma analogia entre 

esta origem da palavra e o uso que se faz dela hoje em relação às substâncias 

químicas. Era servus addictus  o sujeito escravo de um credor, impedido de sua 

liberdade em função de uma ação externa, assim como acabam por se tornar 

escravos das drogas aqueles que desenvolvem um padrão prejudicial do uso.  

       A Classificação Internacional de Doenças (CID-10) elenca as substâncias 

propensas a causarem adicção. Entre elas estão: o álcool, as anfetaminas, a 

cafeína, a canábis, a cocaína, os alucinógenos, os inalantes, a nicotina, os opioides, 

os ansiolíticos, bem como todos os derivados destes. No entanto, adverte-se a 

possibilidade do sujeito desenvolver uma adicção a determinado comportamento, 

estabelecendo também uma relação de compulsividade (OMS, 1994). 

 
1.2 Drogas: conceitos e classificações 

 
     Oliveira (2007) presume que a palavra droga seja de origem persa, da raiz 

droa, que significa odor aromático. O termo é, atualmente, vinculado às substâncias 

capazes de exercer alguma alteração no organismo.  

     Segundo Aquino (1998), entende-se por droga toda substância que leva o 

organismo a uma transformação. No que diz respeito às drogas psicoativas, estas 

provocam mudanças em aspectos específicos do organismo, ligados ao sistema 

nervoso central, como o comportamento, a consciência e a percepção. 

                                                           

6 Victor Eduardo Silva Bento, Doutor em Psicopatologia Fundamental e Psicanálise pela 
Universidade Paris 7, tem se dedicado a profícua pesquisa acerca de uma Semiologia das 
Toxicomanias pelo  Centro de Estudos das Toxicomanias da UFPR, órgão  que presidiu até o ano de 
2005. Para o levantamento dos dados históricos que cercam o termo em questão, Bento (2007) 
referendou-se na obra enciclopédica de Jean le Rond d’Alembert e Denis Diderot, publicada na 
segunda metade do século VXIII com a contribuição dos pensadores iluministas da época.   
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Olivenstein (1997) afirma que a droga manipula o prazer e que seu uso tem, 

entre muitas variáveis, uma relacionada à questão da diferenciação social, em que 

sujeitos de classes sociais diferentes fariam uso de drogas por motivos diversos, ora 

buscando a anestesia, ora a excitação. 

Miguel (1997) aponta quatro diferentes concepções a respeito da droga 

enquanto um sintoma: alguns dirão que se trata de um resultado do mal estar que 

assola a sociedade; outros compreenderão a droga como um sintoma de uma crise 

de valores da sociedade; outros concebem a droga como uma consequência natural 

da característica consumista da sociedade; ao passo que uma quarta concepção 

interpreta o fenômeno da droga como sendo um “[...] prolongamento da utilização 

abundante dos medicamentos feita numa sociedade hipermedicamentada” (p. 68). 

O que chamamos neste trabalho de drogas psicoativas são aquelas que 

provocam efeito prazeroso imediato, com alto potencial de dependência. Desta 

forma, os antidepressivos, por exemplo, não são psicoativos imediatos, uma vez 

que seus efeitos podem levar até semanas para serem percebidos pelo organismo. 

Assim podemos falar de drogas de dependência severa, como o álcool e todas as 

drogas ilícitas; e drogas de dependência leve, das quais os antidepressivos fazem 

parte. 

A tentativa de conceituação dos termos esbarra na grande complexidade que 

a substância química e seu entorno implicam. Desta forma optou-se por apresentar 

algumas conceituações em função de certas perspectivas, que, no caso do presente 

estudo, implicam uma compreensão da droga em termos de: sua composição, dos 

efeitos provocados no organismo e de sua relação com a lei.  

As drogas podem ser naturais ou criadas pelo homem, aceitas e 

comercializadas livremente, ou ainda, proibidas pelas leis dos países, destacando-

se que algumas propriedades lhes serão comuns, entre elas a potencialidade à 

dependência (MIGUEL, 1997). Ao buscar-se uma diferenciação entre as drogas de 

abuso quanto à sua origem, encontrar-se-á as drogas produzidas pela indústria e as 

drogas encontradas na natureza. A adjetivação “drogas de abuso” ocorre em função 

do objetivo que as mesmas são buscadas, neste caso um efeito psicoativo não 

terapêutico (LIMA, 1997).  

          Sobre as drogas naturais, Carneiro (2005) afirma que mesmo em períodos 

bem remotos aos nossos dias, como no tempo da colonização brasileira, estas já 
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eram utilizadas. Dentre as drogas naturais mais consumidas atualmente podemos 

destacar as canabinoides, como a erva da maconha, por exemplo (COSTA, 2010).  

            Para Ballani e Oliveira (2007), dentre as drogas fabricadas industrialmente 

contam-se os fármacos, vendidos livremente nas drogarias, ou comercializados 

mediante a prescrição médica. Para estas autoras as substâncias denominadas 

psicoativas, psicotrópicas ou de abuso têm um caráter diferente dos fármacos, uma 

vez que atuam de maneira muito específica sobre o organismo, alterando o 

funcionamento cerebral, os estados mentais, impactando desta forma os sentidos, o 

psiquismo, distorcendo sentimentos, pensamentos e ações. 

Para Lima (1997) independente de serem de ordem química, cosmética ou 

farmacológica, as drogas de natureza industrial podem ser utilizadas como drogas 

de abuso, se administradas pelo sujeito com a finalidade de obter os efeitos delas 

decorrentes, sem que haja uma prescrição médica definida. 

Um termo recorrente na literatura na abordagem das drogas industriais é a 

droga sintética. Segundo Calado (2006), esta expressão representa um conjunto de 

substâncias psicoativas elaboradas por síntese química em laboratórios. Dentre elas 

se destacam o Ecstasy, o LSD e as Anfetaminas. 

A Secretaria Nacional Antidrogas (2008) compreende as drogas sintéticas, ou 

semissintéticas como aquelas obtidas a partir de modificações químicas em 

substâncias naturais, como a morfina, a heroína e a codeína.  

Chalout (1971 apud CARLINI et al., 2001) apresenta uma tipologia das 

drogas que leva em consideração os efeitos destas sobre o Sistema Nervoso 

Central e os comportamentos correspondentes a esta interação.  Segundo o autor 

as drogas depressoras atuam, como o nome nos permite inferir, como 

desaceleradores, como lentificadoras das atividades cerebrais. Entre elas destaca-

se o Álcool, os Barbitúricos, os Tranquilizantes, os Opioides, e os Inalantes (OMS, 

2001). As drogas estimulantes exercem uma ação contrária às primeiras, uma vez 

que estas aceleram a atividade cerebral,  aumentam e intensificam o estado de 

vigília, aceleram atividades psicomotoras, entre outros impactos que envolvem uma 

alta na estimulação no SNC. Entre elas pode-se citar a Cocaína e as Anfetaminas. 

Ainda uma terceira classificação foi denominada pelo autor francês como drogas 

perturbadoras, que são capazes de causar uma alteração significativa no SNC, a tal 

ponto de produzir delírios e alucinações nos usuários. É o caso da maconha e dos 
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anticolinérgicos. (São drogas sintetizadas em laboratórios, capazes de inibir a 

produção de acetilcolina e gerar alterações psíquicas no ato do seu consumo.) 

PARA RODAPÉ. 

Segundo Longenecker (1998) as drogas que induzem à excitação valem-se 

das sensações de prazer, as sensações orgásmicas, as quais uma vez 

experimentadas serão registradas no cérebro como ação causadora. Esta memória 

se tornará a motivação para o sujeito buscar novamente a mesma ação causadora 

do prazer, ou seja, a ingestão de drogas psicoativas. Além disso, mesmo drogas 

estimulantes, se administradas em doses excedentes, poderão causar os mesmos 

efeitos que as drogas perturbadoras, levando a reações similares aos quadros 

psicóticos (CARLINI, 1994). 

Segundo Amato (2010), drogas depressoras, como o álcool e os inalantes, 

drogas estimulantes, como a cocaína, e drogas perturbadoras/alucinógenas, como a 

maconha e ecstasy, se diferenciam em termos da intensidade do uso, dos 

resultados que provocam e do contexto do uso. No entanto, todas elas têm em 

comum a ativação do sistema de recompensa cerebral, envolvido na sensação de 

prazer.  

O sistema de recompensa do cérebro que é acionado pelas drogas, 
representa uma área encarregada de receber estímulos de prazer e 
transmitir essa sensação para o corpo todo, como por exemplo, 
temperatura agradável, emoção gratificante, alimentação, sexo. Essa área 
do sistema de recompensa foi evoluindo com o tempo no homem e a 
interferência das drogas ocorre por uma espécie de curto circuito na 
mesma, provocando uma ilusão química de prazer que induz a pessoa a 
repetir seu uso compulsivamente. Com a repetição do consumo, todas as 
fontes naturais de prazer perdem o significado e só interessa o prazer 
imediato propiciado pela droga, independente das consequências 
(LARANJEIRA, 2005 apud OLIVEIRA, 2007). 

 

Vallejo (1998) afirma que o termo droga tem sido utilizado atualmente como 

sinônimo de substância psicoativa, que causa sobre o sujeito que a consome algum 

tipo de dano. Corroborando com o autor, Morrison (1999) ressalta que este 

consumo implica na utilização de um produto químico, que pode ser uma substância 

legal, ilegal ou farmacológica, que, por sua vez, leva à alteração do sistema nervoso 

central, da percepção do sujeito, bem como de suas emoções. 

Outra classificação bastante comum às substâncias psicoativas é a que leva 

em consideração o caráter legal ou ilegal das mesmas. A terminologia geralmente 

utilizada é de drogas lícitas e drogas ilícitas, e sua conceituação é relativa em 
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função do tempo e do espaço. Se pensarmos que a cocaína já foi vendida 

livremente em farmácias e que hoje faz parte do mercado negro das cidades, isso 

demonstra que o que é classificado como lícito ou ilícito muda e, provavelmente, 

continuará mudando com o passar do tempo. Outro exemplo dessa mudança é o 

movimento social que defende a descriminalização da maconha, o que pode levar  a 

mesma, em alguns anos,  a ser livremente comercializada, ao lado de anestésicos e 

tranquilizantes.  

Outra questão a ser ressaltada é o reconhecimento do que é lícito e do que é 

ilícito, em termos de substâncias químicas. Essa classificação pode mudar de 

acordo com as leis do país em que a substância está sendo utilizada.  É o que 

aconteceu com o álcool, que teve uma década inteira de proibição de sua 

comercialização nos Estados Unidos entre as décadas de 1920 e 1930 

(CARVALHO, 2011).  

Ainda hoje, por exemplo, a venda do álcool é proibida em épocas de eleição, 

ou para sujeitos considerados menores, de acordo com as leis do país em questão. 

Em alguns estados de ascendência muçulmana, o álcool é proibido com uma contra 

indicação direta de Alah, expressa no Alcorão. Isto implica mais uma vez que a 

concepção do que seja uma substância lícita ou ilícita é relativa ao tempo, ao local, 

à cultura, às circunstâncias, entre outras variáveis do contexto de uso.  

A lei 11343, de 23 de agosto de 2006, em seu artigo primeiro, institui o 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). Neste documento 

prescreveu-se “[...] medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 

social de usuários e dependentes de drogas”; bem como estabeleceu “[...] normas 

para repressão à produção não autorizada e a distribuição ilícita de drogas […]”. 

Para tanto a referida legislação considerou como “droga as substâncias ou os 

produtos capazes de causar dependência”, conforme especificadas periodicamente 

em listas pelo Poder Executivo da União. Desta forma proíbe, “em todo o território 

nacional, as venda de drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a 

exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas 

drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal”, como no caso das pesquisas.    

Desta forma droga ilícita é toda e qualquer substância que cause alterações 

sobre o organismo, com potencial para causar dependência e que não seja 

legalmente comercializável. As drogas farmacêuticas psicoativas apresentam risco 
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de dependência, no entanto, são comercializadas legalmente desde que mediante 

prescrição médica competente, sendo assim classificadas como drogas lícitas. 

Também são consideradas drogas lícitas no Brasil, o álcool e o tabaco, já que estes 

são comercializados livremente a maiores de 18 anos, já o café e outras bebidas 

estimulantes, são comercializadas sem restrição de idade. 

A Fundação Oswaldo Cruz (2013) lista entre as drogas ilícitas: a maconha, a 

cocaína, o crack, o LSD, as Plantas alucinógenas7, entre outras. Vejamos no 

Quadro 2 algumas características das principais drogas ilícitas consumidas no 

Brasil. 

 

                                                           

7 Segundo dados do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, órgão de pesquisa do 
Ministério da Justiça do Brasil, um grande número de drogas alucinógenas vem da natureza, 
principalmente das plantas.  Entre elas os alucinógenos primários como o THC (tetraidrocanabiol) da 
maconha, por exemplo. Existindo também os alucinógenos secundários, dentre os quais se pode 
citar a Datura. Devido sua imensa riqueza de flora o Brasil conta com a presença de várias plantas 
alucinógenas em seu território. As mais conhecidas são os Cogumelos, Jurema, Mescalou, Peyot, 
Caapi, chacrona, entre outras. 
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Quadro 2 –  Dados das principais drogas ilícitas consumidas no Brasil 
 
 

DROGA 
 

 
ASPECTOS 

GERAIS 

 
EFEITOS 
NO SNC 

 
EFEITOS 
TÓXICOS 

 
POSSÍVEIS SEQUELAS 

PARA O CORPO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COCAÍNA 
 

 
Extraída das 

folhas de 
Erithoroxylion 

coca. Chega ao 
usuário em 

forma de pó, 
geralmente 
usada por 
aspiração. 

 
Acentua a ação da 

dopamina e da 
noradrenalina, 

produzindo euforia, 
ansiedade, estado de 
alerta, entre outros. 

 

 
Pode levar aos mesmos 

comportamentos 
percebidos nas 

paranóias advindas da 
intoxicação do crack, no 
entanto, estima-se que o 

tempo que o usuário 
levará para desenvolver 
tal quadro tende a ser 

maior. Isto implica que a 
configuração da 
dependência de 

cocaína, tende a ser 
mais lenta do que a 

dependência 
desenvolvida pelo crack. 

 

 
Degeneração dos 

músculos esqueléticos, 
conhecida como 

rabdomiólise. Pelo uso 
crônico, prolongado e em 

grandes quantidades 
pode levar aos mesmos 
prejuízos para o corpo 

previstos para o usuário 
de crack. 

 
 
 
 
 
 

CRACK 
 

 
Substância 

sólida, 
concentrada, 
oriunda da 
cocaína, 

geralmente 
para ser 

aquecida e 
fumada. 

 
 
 

 
Chega ao SNC com 
maior rapidez que a 
cocaína. Se nesta os 

efeitos esperados 
podem levar minutos 
para começarem a 

ocorrer, o crack 
desencadeia quase 

que de maneira 
instantânea tais 

efeitos, os efeitos mais 
rápidos e intensos 

ampliam o potencial a 
dependência. O estado 

é de hiperexcitação, 
insônia, perda de 

apetite, entre outros. 

 
Quando da busca de 
quantidades maiores, 

pode ocorrer o 
surgimento de paranóias 

(daí o tremo “nóia”, na 
denominação de alguns 

crackiros) que 
consistem em 

alucinações e delírios, 
intercalados com 
comportamentos 

violentos e bizarros. 
Este quadro pode ser 
chamado de psicose 

cocaínica 

 
Aumento das pupilas, 

dores no peito, 
contrações musculares, 

convulsões podendo 
chegar ao coma. 

* Agressão ao sistema 
neurológico, doenças 

pulmonares. Aumento da 
pressão arterial, 

taquicardia, parada 
cardíaca, e diminuição da 

atividade dos centros 
cerebrais, o que 

prejudicaria funções 
vitais do sujeito, levando-

o a óbito. 

 
 
 
 

MACONHA 
 

 
Oriunda da 

planta 
Cannabis sativa 

Os efeitos no SNC 
variam em função da 
qualidade da droga e 

das especificidades do 
próprio usuário. Para 
alguns sensação de 
bem estar, calma e 
hilariedade. Para 
outros: angústia, 

tremores e sudorese. 
Perturbação na 

percepção de tempo e 
espaço, prejuízos 

cognitivos (memória e 
atenção). 

 
Aumentando-se a dose, 

e prolongando-se o 
tempo de uso, pode 
levar à alucinações, 
delírios e síndrome 

amotivacional (todas as 
outras atividades 

perdem o sentido de 
investimento) 

 
Os efeitos físicos para o 

uso imediato são poucos: 
vermelhidão nos olhos, 
boca seca e alteração 

dos batimentos 
cardíacos. Com a 

cronicidade do uso vários 
órgãos do corpo 

começam a ser afetados. 
Sobretudo os pulmões. 

Desenvolvimento de 
bronquites. Indícios de 

maior propensão ao 
câncer pulmonar. Efeito 

infertilizante para 
usuários do gênero 

masculino. 
* Livreto de Diretrizes Gerais Médicas para Assistência Integral ao Crack, Min. Da Saúde e Conselho Federal de 

Medicina. 
Fonte: Carlini, et al (2001). 

 

        Estas e outras substâncias ilícitas são amplamente consumidas em todo 

território nacional. No relatório mundial sobre drogas, publicado em 2012, os dados 

apontam para o crescente mercado da cocaína no mundo. O Brasil teve o número 

de apreensões triplicado no período de 2004 a 2010. Só em 2010 foi registrada a 

apreensão de cerca de 27 toneladas da substância. Isto aponta tanto para a 

expansão do mercado interno de uso da cocaína, quanto para o papel do Brasil na 
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distribuição da droga para outros países. O levantamento do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), realizado em 2010, apresentou o Brasil como o líder de 

consumo de cocaína na América do Sul, contando com cerca de 900 mil usuários 

(IPEA, 2010).  

O presente estudo considera como drogas lícitas, aquelas psicoativas sobre 

as quais não há nenhuma lei de proibição, seja de venda ou de consumo. Ainda 

assim existem vários tipos de drogas lícitas que não nos deteremos aqui. É o caso, 

por exemplo, dos benzodiazepínicos, anfetaminas e anabolizantes, que apesar de 

sua potencialidade à dependência, não foram incluídos em nossa análise por 

considerarmos que os danos que os mesmos causam são expressos a médio e a 

longo prazo, e que não necessariamente levarão o sujeito a um rompimento de 

laços afetivos, ou um prejuízo no convívio social.  

As drogas lícitas são aquelas que não se enquadram nos crimes prescritos 

pela lei, podendo ser livremente comercializadas, como é o caso do álcool, do 

tabaco e da cafeína. Ou ainda aquelas comercializadas com restrição e 

acompanhamento médico, como no caso dos tranquilizantes em geral. Mas deve-se 

ressaltar que a legalidade não diminui a nocividade destas substâncias quando o 

uso é feito de maneira inadequada. 

 Numa pesquisa realizada em 2005, pelo Observatório Brasileiro de 

Informações sobre Drogas (OBID), a estimativa de mortes registradas e associadas 

ao consumo de drogas apontou o álcool e o tabaco como sendo as substâncias que 

mais causaram mortes ao longo do ano, deixando para trás os números relativos a 

drogas ilícitas.  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004), a ingestão indevida de 

álcool, produz maiores danos à saúde e ao bem estar do que as demais drogas 

lícitas ou ilícitas, sendo o abuso de álcool, além disso, um grave problema de saúde 

pública. Dados como este fizeram com que, dentre as drogas lícitas, nos 

detivéssemos na ingestão abusiva de álcool como um dos focos da presente 

pesquisa. 
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1.3 Reflexões sobre o uso do Álcool 

  

O álcool age como um depressor do Sistema Nervoso Central, ocasionando 

alterações de vários níveis.  Variáveis como quantidade da dose, velocidade de 

ingestão, sensibilidade do indivíduo e tolerância desenvolvida irão influenciar a 

manifestação destas alterações, que podem apresentar-se em nível de 

comportamento, funções cognitivas e até funções motoras do sujeito Álcoolista. 

(SCIVOLETTO; ANDRADE, 1997). 

     Segundo pesquisas, o uso prejudicial do álcool depende diretamente dos 

padrões de consumo que variam em função da quantidade, do tipo de bebida, da 

qualidade, da forma de ingestão e dos hábitos que cercam o uso (BRASIL, 2004).  

O álcool é uma substância de múltiplos usos na sociedade. Rituais culturais, 

sociais e religiosos no mundo inteiro envolvem a ingestão de álcool como parte de 

seu universo de significados. Além disso, deve-se levar em consideração o fato do 

álcool ser consumido junto com outros alimentos por um sem número de pessoas 

(EDWARDS; MARSHALL; COOK, 2005). 

Para Bertollote (1997) a ingestão de bebidas alcoólicas é um fato 

predominantemente social, o bebedor isolado é raro e, na maioria das vezes, um 

indivíduo desviante da norma de sua cultura.  Silva e Silva (2011) argumentam que 

os comportamentos dos indivíduos, seus valores e inter-relações não acontecem 

isoladamente. Ou seja, não é apenas no campo da individualidade que os hábitos 

humanos se sucedem, dentre eles, o hábito da ingestão de álcool.  Utilizado como 

um alimento relacionado à recreação, o álcool historicamente esteve e está 

presente na maioria das comemorações sociais de diversas culturas (TAUB; 

ANDREOLI, 2004). 

Para Adés & Lejoyux (1997) o álcool é um aspecto importante para a 
convivialidade dos seres humanos, e, portanto da integração social. Assim 
beber álcool é um comportamento social cujas funções hedônicas ligadas 
às propriedades psicotrópicas positivas do etanol em doses fracas são 
inegáveis, e que permite e feliz partilha de uma convivialidade (SANTOS, 
2008, p. 30).  

 
Desta forma é possível falar da convivialidade alimentar como uma das 

características de incentivo ao uso do álcool, o que acaba favorecendo que um 
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grupo cada vez maior de pessoas transitem da mera norma social recreativa e 

alimentar, para um uso nocivo à saúde e à sociedade.   

Sobre o aspecto da convivialidade, podemos afirmar que, não apenas álcool, 

mas qualquer outra droga é geralmente consumida no âmbito das relações sociais. 

No entanto, notamos que após a instalação da dependência da substância este uso 

passa a ter outras conotações, podendo inclusive acontecer de forma isolada e 

solitária.  

           Segundo Ramos e Bertolotte (1997), o termo Álcoolismo, enquanto conceito, 

foi publicado pela primeira vez por Robert Straus e Selden Bacon, em 1953. De 

início, era compreendido como um fenômeno multidimensional que se manifestava 

sobre a vida do sujeito em aspectos físicos, psicológicos e sociais. Para os autores, 

nos últimos séculos, o esforço na definição do que seja Álcoolismo transita entre 

duas vertentes extremas: uma que prioriza uma concepção moral, enquanto outra 

prioriza uma concepção estritamente médica, o que levou o fenômeno a uma 

caracterização de doença.  

Tomando como base a segunda concepção, o CID-10 apresenta uma 

categoria nomeada “Transtornos mentais e de comportamento decorrente do uso de 

álcool”, e em seus desdobramentos prevê: intoxicação aguda, uso nocivo, síndrome 

de dependência, estado de abstinência com ou sem delírio, transtorno psicótico, 

síndrome amnéstica, transtorno psicótico residual e de início tardio, entre outros. 

Segundo Gigliotti e Bessa (2004), quando, para aliviar os efeitos destes 

sintomas, o sujeito precisa de novas ocorrências de ingestão/uso de drogas, 

configura-se um quadro de dependência. Para os autores, a Síndrome de 

Dependência do Álcool (SDA) está longe de ser um fenômeno estático, definindo-se 

como um transtorno que se constitui ao longo da história do sujeito.   

Quando episódios de intoxicação aguda se repetem, ou em casos de 

prolongado uso nocivo, a tendência é que haja uma evolução clínica para a 

Síndrome de Dependência de Álcool (BERTOLOTE, 1997). 

  O CID-10 propõe que um diagnóstico da SDA ocorra quando se identifica ao 

menos três dos sintomas característicos que são: 1) Compulsão por consumir a 

substância; 2) Dificuldades em controlar o consumo da substância; 3) Abstinência; 

4) Tolerância; 5) Abandono de interesses alternativos em favor do uso da 

substância; 6) Persistência do uso mesmo diante de consequências evidentemente 
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negativas do uso.  O CID-10 ainda prevê que a síndrome de dependência pode ser 

relacionada às mais variadas substâncias psicoativas, e pode ser chamada também 

de Álcoolismo crônico, dipsomania e drogadição. 

Luz Júnior (1997) afirma que para diagnosticar um sujeito em um quadro de 

Álcoolismo é necessário verificar de que maneira os sintomas da Síndrome de 

Dependência do Álcool têm sido vivenciados, levando em consideração o número 

de sintomas e intensidade dos mesmos.  

     No bojo dos problemas causados pelo Álcoolismo tem-se o desenvolvimento 

e o agravo de problemas graves de saúde para o usuário, o que gera uma demanda 

para todos os níveis de Atenção à Saúde. Só nos serviços de Atenção Básica do 

Estado do Rio de Janeiro, o número de encaminhamentos para Hospitalizações em 

decorrência ao abuso de álcool é alarmante. Os dados abaixo (Tabela 1) são 

multiplicados exponencialmente se forem incluídas todas as demandas que tocam 

os demais níveis de atenção à saúde8.     

                                                           

8  O Brasil distribui a Atenção Ambulatorial à saúde em Atenção Básica, Atenção de Média 
Complexidade e Atenção de Alta Complexidade. Estas variam em função do local onde a assistência 
é oferecida e o tipo de serviço em saúde que cada Atenção pode oferecer. Os dados da tabela se 
referem a atendimentos domiciliares e às demandas geradas, provenientes das equipes do PSF e 
PACS. 
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Tabela 1 – Hospitalizações encaminhadas pelo Sistema de Atenção Básica da Saúde por 
Abuso de Álcool no Período 2008-2012 no Estado do Rio de Janeiro. 

 
Ano 

 

 
Número de Hospitalizações 

 
2008 

 

 
1326 

 
2009 

 

 
1247 

 
2010 

 

 
1245 

 
2011 

 

 
1478 

 
2012 

 

 
1092 

 
Total de internações no período de  

5 anos 
 

 
6388 

 
*Os serviços de Atenção Básica que geraram tais  dados compreendem o Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde (PACS)  e o Programa Saúde da Família (PSF). Os encaminhamentos à  Hospitalização por abuso de 
álcool eram  feitos pelas várias equipes de saúde que compõem  tais programas, incluindo as Equipes de Saúde 
de Famílias(ESF) Ribeirinhas, ESF Fluvial, ESF Transitória, todas elas também na assistência à Saúde Bucal. 
Estas equipes divididas nos mais variados contextos familiares e suas demandas específicas tanto para zona 

rural quanto para a zona urbana. 
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações de Atenção Básica  - SIAB. Disponível 

em: <http://www2.datasus.gov.br/SIAB/index.php?area=01>. Acesso em: 15 jan. 2013. 
 
1.4 Classificações e Padrões de uso 

 
Segundo Ramos e Bertolotte (1997), o estado de dependência não deve ser 

concebido como um fenômeno homogêneo, de fácil identificação, antes, será mais 

pertinente compreendê-lo em sua variação. 

Consideremos a drogadição como uma interação organismo/substância 
química e que, assim sendo, evolui de maneira multiforme, segundo as 
condições cerebrais, psíquicas, sistêmicas do paciente, tipo, frequência, 
dose, via de administração da droga utilizada, alterações bioquímicas e 
sequelas que se seguem ao abuso da substância (THOMAS; ROIG, 1998, 
p. 79). 

 

Segundo Santos e Costa-Santos (2007), as drogas não são consumidas de 

maneira linear pelos sujeitos, já que o referido consumo se apresenta sobre a forma 

de possibilidades de categorias. Um uso recreativo, abusivo ou mesmo em caráter 

de adicção faz parte das categorias apontadas pelos autores. Esta última leva o 

usuário a uma situação limite, envolvendo os sentimentos de escravidão, 

necessidade eminente e a perda do controle das próprias ações, conforme 

demonstrado no Quadro 3. 



37 

 

                  Quadro 3  – Padrões de uso e Substâncias de abuso 

Padrão de 
Consumo 

Consumo de 
baixo risco, 
Recreativo 

Uso nocivo 
ou abusivo 

Dependência/ 
Adicção 

Quantidade 
da 

Substância 
 

Pequenas 
quantidades/doses 

da substância. 
Pouca frequência. 

Média frequência com 
quantidades/doses maiores. 

 

O consumo é 
frequente, compulsivo. 

Comportamentos 
e consequências 

esperadas  

 
Precauções para 

Prevenção de 
acidentes e de 

outras complicações. 

O consumo 
quase sempre estará  

acompanhado de 
complicações como: 

acidentes, brigas, perda de  
compromissos. Geralmente 

acarreta consequências 
sociais para o usuário. 

O consumo busca à 
evitação de sintomas 

de abstinência e 
geralmente será 

acompanhado por 
problemas físicos, 

psicológicos e sociais. 
Presença de 

complicações crônicas 
relacionadas ao 

consumo. como a 
síndrome de 

abstinência, a cirrose 
hepática, desnutrição, 

entre outras. 

Fonte: Disponível em: 
<http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/infanciahome_c/dr_drogadicao/dr_doutrina_dro
gadicao/Guia%20Pratico%20sobre%20%20Uso%20e%20Dependencia%20de%20Drogas.p

df>. Acesso em: 10 abr. 2013. 
 

Outra possível classificação do padrão de consumo de substâncias 

psicoativas aponta para uma variação que vai desde um uso meramente 

experimental até a configuração de uma dependência propriamente dita. O uso 

experimental corresponde aos primeiros e poucos contatos com a droga, sem que 

haja repetição desta experiência, ou desenvolvimento de um hábito. Já o uso 

recreativo, e de maneira bem similar ao uso social, implica na repetição do uso da 

droga em circunstâncias específicas como eventos sociais, situações relaxantes e 

na companhia de outras pessoas. Geralmente este padrão de uso não ocasiona 

maiores problemas. Esta mesma classificação descreve ainda um último  padrão  no 

qual o sujeito faz um uso controlado da substância. Neste não há uma compulsão 

em usar a droga, mas ocorre a regularidade do uso, sem que isto altere os demais 

hábitos do sujeito. Pode-se caracterizar como uso de doses pequenas, mas 

regulares (OBID, 2007). 

      Salienta-se neste ponto que a curiosidade é um dos fatores que pode levar o 

sujeito ao uso social da droga, no sentido de buscar algo novo. A princípio este se 
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apresenta como algo irresistível, elogiável por um certo grupo de pessoas, o que 

favorece esta primeira experimentação. No entanto, o mero uso social, pode 

desencadear um quadro de dependência (THOMAS; ROIG, 1998).   

A classificação apresentada pelo Observatório Brasileiro de Informações 
Sobre Drogas descreve ainda outros dois padrões de uso, considerados 
como padrões de maiores riscos: o uso nocivo ou abusivo de substâncias e 
o padrão de dependência. O primeiro envolve a ingestão de maiores 
quantidades de maneira a aumentar as probabilidades de consequências 
maléficas ao sujeito. O uso nocivo ou abusivo seria então aquele que 
envolve danos físicos, mentais ou sociais em função da droga. Segundo 
este levantamento, o termo uso abusivo é geralmente utilizado quando da 
apreciação das consequências sociais do referido uso. No entanto, é o 
segundo, o padrão da dependência, o que gera maiores prejuízos 
identificáveis em todos os níveis da existência do usuário. Isso inclui 
aumento progressivo da quantidade da substância utilizada, além da 
compulsão e busca da reprodução dos efeitos psíquicos gerados pela 
droga. Há três padrões básicos de Álcoolismo. O primeiro consiste na 
ingestão diária regular de grandes quantidades de bebidas alcoólicas; o 
segundo, no consumo exagerado apenas nos fins de semana; o terceiro, de 
longos períodos de abstinência alternados com outros de consumo elevado 
e continuado, que duram semanas ou meses (GRAEFF, 1989, p. 109). 

 

Para Duarte e Morihisa (2006) o termo “uso nocivo” é utilizado pela 

Classificação Internacional de Doenças para tipificar um padrão de uso que envolve 

dano físico ou mental ao usuário. Enquanto o termo “uso abusivo” é preferido pelo 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), referindo-se ao 

padrão de uso que envolve além dos danos físico ou mental, outros de ordem social 

(DUARTE; MORIHISA, 2006). 

      Abordando os possíveis padrões de ingestão de bebida alcóolica, Amato 

(2010) apresenta o termo binge como sendo o consumo de álcool em maior 

quantidade numa mesma ocasião, sem que, necessariamente, haja um hábito 

regular ou compulsivo. Para a autora, apesar de não envolver os inúmeros danos 

que o uso contínuo pode causar, o binge pode levar a uma sensação de 

desinibição, de impulsividade e da perda de reflexos preditivos de comportamentos 

sexuais de risco, além de acidentes de trânsito (BONOMO et al., 2001 apud 

AMATO, 2010). 

     Em sua abordagem da temática, Tavares (2001), optou por uma 

categorização do uso de drogas que leva em consideração o número de vezes e o 

período em que o uso ocorre. Alguns sujeitos experimentarão a droga ao menos 
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uma vez; outros a usarão esporadicamente, cerca de uma vez a cada ano; outros 

sujeitos farão um uso mais contínuo, drogando-se geralmente uma vez ao mês; 

diferente daqueles que fazem um uso mais frequente de drogas, podendo-se falar 

em seis vezes ou mais ao longo do mês. Contudo, haverá aqueles, os quais 

denominamos adictos, que farão um uso pesado de drogas, sendo 20 dias ou até 

mais, o número de vezes que consomem a droga ao longo de um mês. 

     Entre outros aspectos, a OMS (1994), aborda a questão diagnóstica das 

toxicomanias em função dos transtornos que as mesmas podem gerar. Estes 

transtornos podem ocorrer pela intoxicação, abuso, dependência e abstinência da 

substância.  

O transtorno pela intoxicação envolve um quadro de mal estar reversível em 

função de uma ingestão recente de certa substância. Este padrão de uso pode 

repetir-se com alguma regularidade podendo levar o usuário aos transtornos por 

abuso da substância, que implicam em uma dificuldade de manter 

responsabilidades, exposição a perigos físicos, situações de conflito com a lei e 

cronicidade do uso da substância. Segundo o CID-10, o nível de dependência da 

substância poderá instalar-se ampliando os transtornos causados por ela. Neste 

caso, estes acontecerão agrupados prejudicando de maneira global aspectos 

cognitivos, comportamentais e fisiológicos do sujeito.  

Contudo, existem dois aspectos presentes na dependência e que tendem a 

não ocorrer em outros transtornos são: o desenvolvimento da tolerância9 à 

substância e as crises abstêmicas. A Crise de abstinência é considerada também 

como um transtorno causado pela dependência que o sujeito e seu organismo 

desenvolvem pela substância, desencadeando alterações fisiológicas e cognitivas 

quando da cessação ou da redução do uso. 

    De acordo com os teóricos, existem diversos fatores que, uma vez 

interagindo, apontam para um padrão de consumo mais ou menos nocivo. Alguns 

destes fatores são: o tipo de droga que se utiliza, os aspectos biofísicos do sujeito 

                                                           

9 Segundo o Glossário De Álcool e Drogas da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, em sua 
versão 2010, este termo refere-se a uma diminuição de resposta a uma dose de determinada 
substância que ocorre com o uso continuado da mesma. Para o consumidor crônico de bebidas 
alcoólicas ou outras drogas a tolerância será percebida quando doses mais elevadas das 
substâncias passarem a ser necessárias para alcançar os efeitos originalmente produzidos por doses 
mais baixas. 
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que consome a droga, o perfil psicológico em questão e as nuances do entorno 

social desse sujeito. Dependendo da experiência do usuário, estes fatores podem 

se caracterizar como preditivos à dependência (SILVEIR; MOREIRA, 2006). 

    Um fenômeno de considerável importância nas adicções por substâncias 

químicas  é o que se refere ao escalonamento de drogas. Este se refere ao 

estabelecimento de metas escalonadas, ou seja, progressivas, processuais, que 

atuam na direção da redução de danos causadas pela drogadição até o alcance da 

interrupção do uso (REALE, 2004). 

 

1.5 Sobre as Políticas de Tratamento para o uso de Drogas.  

Sobre as políticas de tratamento utilizadas  podemos mencionar duas de 

maior predominância, quais sejam: a política proibicionista e a política de Redução 

de Danos. Sobre a primeira, a descrição de Reale (2004) apresenta a ideologia de 

guerra às drogas, que pode ser identificada em campanhas e em slogans públicos 

como “Diga não às drogas” ou “Por uma sociedade sem drogas”. Segundo a autora, 

dentro do campo de atenção a saúde, este modelo volta-se exclusivamente a 

obtenção da abstinência.  

Para Reale (1997) nos serviços voltados para a política de redução de danos, 

o problema enfocado não é o uso das drogas em si, mas os danos causados pelo 

referido uso. Para a autora, ao contrário do modelo proibicionista,  que tem um 

caráter  moralista, a redução de danos baseia-se numa perspectiva mais realista e 

pragmática da questão, pela busca de serviços para os usuários de drogas, apoio 

organizações voltadas para os mesmos e a divulgação direitos que o sujeito possui.    

  Segundo Queiroz (2001) dentre os direitos favorecidos pela política de 

redução de danos está a  troca de seringas, a educação em sua comunidade, a 

prescrição de drogas conhecidas como menos danosas,  serviços de 

aconselhamento, entre outros. Este autor descreve a redução de danos como um 

movimento internacional que surgiu “em resposta à crescente propagação da Aids 

na década de 80, embora as origens desta abordagem aos problemas com drogas 

possam ser remontadas a um período anterior” (QUEIROZ, 2001, p.6). 
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As definições que esboçamos poderiam ser ampliadas se escrevêssemos este 

mesmo trecho daqui a dez anos. Isto porque, a cada dia novas drogas surgem e 

novas modalidades de uso também são desenvolvidas. Assim, cabe-nos dizer que, 

por hora, as informações apresentadas nesta primeira parte da dissertação servirão 

de suporte para compreensão de todo. O texto que se segue ajuda-nos a entender 

um pouco mais o universo deste sujeito que está diante da necessidade constante 

de fazer escolhas. Sobre esta capacidade do homem, o livre arbítrio, o bloco de 

informações a seguir será de suma importância.   
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2. O PROBLEMA DA VONTADE LIVRE 

 
O termo livre arbítrio apresenta-se de forma diferente em diferentes línguas, 

no entanto, Gomes (2008) conclui que os conceitos de razão e de vontade 

geralmente estão presentes nos estudos acerca do tema. O próprio autor utiliza, não 

poucas vezes, o termo vontade livre, que se aproxima mais da expressão free will 

de origem inglesa. 

A discussão acerca das questões da causalidade natural e vontade 

livre não é um advento da modernidade e dos debates filosóficos atuais. Na 

história da Filosofia, desde a Antiguidade, as referidas temáticas reúnem ou, 

muitas vezes, afastam uma diversidade de teóricos em suas linhas. Existem 

textos hoje produzidos, sobre as bases históricas da filosofia, a respeito das 

questões da liberdade e do determinismo10 (GOMES, 2005). 

Gomes (2007) afirma que a compreensão sobre a questão do livre arbítrio 

divide os autores em pelo menos três segmentos teóricos. Alguns de posição 

compatibilista, acreditam que a livre ação e a causalidade natural não se excluem, 

podendo ocorrer ambas no fenômeno do livre arbítrio. Numa perspectiva 

incompatibilista, no entanto, haverá outros teóricos que pensarão o oposto. Dentre 

os incompatibilistas, alguns autores privilegiarão uma concepção determinista 

afirmando não ser possível real liberdade tanto da vontade quanto da ação. No 

extremo oposto, mas também incompatibilistas, outros autores acreditam que a 

consciência não estará totalmente sujeita a nenhum tipo de causalidade natural.  

Para Costa (2000), tudo caminha com relativa tranquilidade quando, 

isoladamente, colocamo-nos diante destas duas premissas: (1) todo evento possui 

uma causa e (2) nossas ações são livres. Não é tarefa difícil sustentar a tese de que 

antecendo qualquer evento X, um evento Y ocorreu e atuou como motivação, como 

causa de X. Também não parece tarefa difícil sustentar, como propõe a segunda 

                                                           

10 Um exemplo disso é o texto de Gilberto Gomes (2005), em que o mesmo toma, como base para 
discussão da questão da vontade livre e da causalidade natural, um dos textos de Aristóteles, 
relativo ao problema do determinismo.  
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premissa, que nós podemos escolher o que fazemos, e que agimos em função 

desta liberdade que temos para escolher.  

O problema – central nas discussões sobre o livre arbítrio – surge quando 

comparamos as duas afirmativas e delas extraímos uma terceira proposição lógica: 

(3) Se somos livres, logo as ações não são causadas.  

Alguns teóricos incompatibilistas afirmam que as afirmativas (1) “todo evento 

possui uma causa” e (2) “nossas ações são livres”, são afirmativas  mutuamente 

excludentes e que somente é verdadeira a que determina a causa dos eventos. 

Outros teóricos, também incompatibilistas, concordarão que das duas primeiras 

teses, apenas uma pode ser a correta, e esta é a que defende as ações como livres. 

Os teóricos da compatibilidade haverão de propor uma apreciação onde ambas  as 

afirmações expostas podem ser verdadeiras de certa forma.     

Passemos agora a aprofundar a reflexão em cada uma destas três 

abordagens do problema da vontade livre. Para tanto escolhemos um representante 

de cada um destes segmentos filosóficos, deixando para um último momento, 

quando da conclusão desta parte, a apresentação de argumentos que refutam ou 

confirmam as teses que serão apresentadas.  

 

2.1 Immanuel Kant e o Incompatibilismo Libertarista  

 
Filósofo da cidade Königsberg, no norte da Alemanha, local onde nasceu e 

morreu, Immanuel Kant (1724-1804), é uma das personalidades de destaque da 

filosofia européia, e representa neste trabalho a perspectiva libertarista da 

abordagem incompatibilista da vontade 11. De acordo com esta linha de pensamento 

a independência do homem em relação aos objetos da natureza ocorre pela 

capacidade do mesmo de autolegislar12 e exercer a autonomia da vontade. 

Segundo Kant os homens possuidores de uma personalidade moral podem 

ser reconhecidos como moralmente responsáveis pelas suas ações, livres e 

racionais, submetidos tão somente às leis que a própria razão lhes dá. Então se 

                                                           

11 Dados extraídos do texto produzido na Oficina Internacional de Educação da UNESCO no ano de 
1993. Foi posteriormente publicado na Perspectivas : Revista trimestral de Educación Comparada,  
v. 23, n. 3/4, em 2001. 
12 Este conceito foi desenvolvido por Kant na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes  
(2007).  
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pode dizer que o homem é livre, uma vez que está limitado apenas pela lei que ele 

estabeleceu diante de si mesmo (CRISTOVAM, 2011). 

Kant não abandona de todo a ideia da causalidade. O filósofo reconhece a 

existência de uma causalidade natural e uma causalidade da liberdade.  Para que a 

primeira exista, deve haver inevitavelmente a segunda. Para Kant a ação causal 

terá de ter um início e este ocorrerá em função da causalidade da liberdade. Sem 

uma origem na liberdade, a ação causal haveria de engendrar-se num quantum 

infinito de efeitos e causas que não se é possível prever (MACEDO, 1978). 

Se estivermos certos ao afirmar que o libertarismo de Kant não nos permite 

banir de todo a ideia de causalidade, o que é feito em sua teoria é dar-lhe uma outra 

conotação. Haverá uma causa universal para a ação do homem, qual seja a 

vontade de ser ele mesmo seu legislador por meio da razão. Dirá o incompatibilista 

em questão  

Dado que o conceito de causalidade implica em si o de leis, segundo as 
quais alguma coisa, que chamamos efeito, deve ser produzida por alguma 
outra coisa que é a causa, a liberdade, embora não seja propriedade da 
vontade que se conforme com leis naturais, nem por isso está fora de toda 
lei: pelo contrário, ela deve ser uma causalidade que age segundo leis 
imutáveis, mas leis de peculiar espécie, pois, de outro modo, uma vontade 
livre seria um absurdo [...] Em que pode, pois, consistir a liberdade da 
vontade senão numa autonomia, ou seja, na propriedade que o querer tem 
de ser para si mesmo sua lei? (KANT, 2007, p. 94).  

 
Desta forma, supor uma vontade causada e anteriormente determinada não 

será possível para o libertarista que acredita que o único paradigma básico para 

todas as leis morais e, consequentemente, para os deveres correspondentes a esta, 

é a  autonomia da vontade (KANT, 2005). Falar em autonomia da vontade é falar na 

autonomia da razão prática, que é expressa como uma lei moral. Por meio desta 

autonomia da vontade e em função da lei da moral, que é a própria razão, é que 

somos considerados livres. Esta é a centralidade da teoria indeterminista de Kant: a 

razão e a autonomia (ZATTI, 2007).  
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Parece-nos que, para Kant, as leis externas ao indivíduo13 têm menos valor 

em relação às leis racionais, ou seja, as leis da razão pura implicadas no livre 

arbítrio. Assim a  

[...] liberdade, à qual se referem às leis jurídicas, pode ser tão somente a 
liberdade na prática externa; mas aquela liberdade à qual se referem às 
segundas leis (leis morais) deve ser a liberdade no exercício exterior e 
interior do arbítrio, quando está determinado pelas leis racionais (KANT, 
1993, p. 23). 

 

Se diante de seu livre arbítrio o homem deixar de fundamentar-se pela razão 

e fundamentar-se por algo externo ou contrário à razão, esta ação não poderá ser 

considerada autônoma. A ação autônoma só se permite guiar pela lei universal, que 

é a própria razão (ZATTI, 2007). 

Segundo Macedo (1978), Kant define a liberdade enquanto espontaneidade 

absoluta das causas, capaz de começar por si mesma uma série de fenômenos14.  

Entendo, por liberdade, em sentido cosmológico, a faculdade de começar 
de si mesmo um estado cuja causalidade, não é subordinada por sua vez, 
segundo a lei da natureza, a uma outra causa que a determina quanto ao 
tempo. A liberdade é, neste sentido, uma ideia transcendental pura que, 
primeiramente, nada contém tomado da experiência e da qual, em segundo 
lugar, o objeto não pode ser dado de um modo determinado em nenhuma 
experiência [...] (KANT, 2009, p. 355). 

 
A liberdade kantiana implica que existe uma independência da vontade de 

qualquer lei que não seja a lei moral, ou seja, a lei da própria razão. A autonomia 

consiste no fato do homem poder escolher agir por dever à sua lei moral (ZATTI, 

2007). 

A este respeito poderíamos indagar acerca da vida social, sobre como a 

mesma sucederia se pelas leis internas, racionais, o arbítrio levasse o indivíduo a 

uma ação repudiada pelo meio. Kant nos responde que o homem age socialmente 

pelo uso de seu livre arbítrio, buscando conciliar sua liberdade à liberdade alheia, 

                                                           

13  Ao contrário da denominação determinista de sujeito, a concepção do homem na da 
fenomenologia é a de um indivíduo, no sentido de não estar sujeito à, ou ser sujeito à, antes este 
homem tem uma unidade em si mesmo, por isso não dividido, indivíduo.  
14 Em sua obra, Prolengomenos da Metafísica Pura (1974), Kant também define a liberdade como a 
faculdade de iniciar por si um acontecimento. Esta mesma concepção pode ser vista em filósofos 
como Aristóteles, S. Agostinho, S. Tomás, Duns Escoto, Ockan, Leibniz e Maine de Biran (MACEDO, 
1978).  
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“segundo uma lei universal” (KANT, 1993, p. 46). Esta lei universal aqui referida é a 

lei da razão, à qual todos os homens estão sujeitos, assim a liberdade do arbítrio de 

cada um não correrá em separado das leis da própria razão que rege a todos. Ser 

livre é neste caso possuir o livre uso do arbítrio segundo uma lei geral e universal da 

razão (CRISTOVAM, 2011).  

Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant (2004, p. 421) exprime 

o imperativo categórico que estabelece o seguinte: “Age apenas segundo uma 

máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que se torne lei universal”. Por este 

princípio o agente pode tomar sua decisão sobre uma ação avaliando se a mesma é 

moralmente permissível ou não. Segundo Rachels (2006), de acordo com tal 

imperativo kantiano, para agirmos, devemos nos questionar sobre a regra implicada 

nesta ação, ponderando se a mesma poderia ser utilizada por todos e em todas as 

situações, o que faria desta uma lei universal. Se assim o for, então a ação é 

considerada moralmente aceita, se não, este ato não é moralmente aceito, devendo, 

portanto, ser evitado (RACHELS, 2006). 

Zanella (2010) afirma que para Kant a vontade livre e a vontade submetida à 

lei moral são a mesma coisa, uma vez que o agente só é considerado livre quando 

segue a lei moral, que por sua vez, reportando-nos ao imperativo categórico, implica 

sua submissão a uma necessária universalidade das regras máximas da ação. Ou 

seja, o homem é livre quando se pergunta se a lógica que rege sua ação poderia ser 

também replicada por outrem, em outras circunstâncias, escolhendo desta forma, as 

ações que não ferem tal imperativo. Se ao invés disso, escolher ações moralmente 

não aceitas, sua ação não alcançará o status de autônoma, mas será qualificada 

como heterônoma (ZANELLA, 2010).  

Um importante aspecto da teoria Kantiana é a tese de que existem no homem 

duas vontades. Se fôssemos somente seres racionais a tese Kantiana não se 

aplicaria. No entanto, somos influenciados por outros motivos que não a legislação 

da razão, sendo possível falar de uma vontade legisladora (da razão) e uma 

vontade arbitrária. Dito desta forma o livre arbítrio seria uma variação da vontade 

humana, a liberdade que pressupõe inclusive o arbítrio à própria vontade. Sendo 

assim, nos seria possível desejar fazer algo, que pelo escrutínio da razão não 

decidiríamos fazer, mas arbitrando contra a vontade da razão em função da vontade 

do arbítrio fazemos (MACEDO, 1978). 
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Tomemos uma ação por análise: um sujeito comete um delito 15, neste caso, 

o de falsidade ideológica ao assinar uma folha de cheque que não lhe pertencia, 

com finalidade de saldar uma dívida. Poder-se-ia explicar tal ação em função de 

todos os determinantes anteriores que cercaram esta escolha. O sujeito em 

questão, desempregado há mais de um ano, com filhos pequenos para cuidar e 

uma ação de despejo domiciliar. Além disso, o fato de que em sua história de vida, 

já havia visto seus familiares envolvidos em situações similares terem conseguido 

sair ilesos à lei. Estes argumentos poderiam ser utilizados para explicar que 

causalmente ao sujeito só caberia fazer o que fez.  

Ocorre que o libertarismo, enquanto uma outra opção de explicação da 

agência humana, diria de forma diferente. Em última instância, o homem, livre que 

é, não está submetido de maneira cabal à sua experiência sensível, podendo 

transcender à uma perspectiva inteligível. O homem, dirá o libertarista, está para 

mais além do que suas condições de tempo e espaço, podendo ter consciência de 

sua existência por meio da razão. No exemplo citado o sujeito, diante de todas estas 

variáveis de possível determinação, poderá escolher fazer outra coisa que não 

burlar uma lei assumindo a vigência de uma lei moral interna que o guiará. No 

entanto, ainda que o mesmo decidisse fazer exatamente o que fez, não será o caso 

de que não poderia ter feito de outra forma, será apenas que, pelo exercício de seu 

livre arbítrio, o fez desta maneira.  

Na explicação Kantiana os elementos externos que parecem limitar a ação do 

homem, na verdade não são em si os que determinam a ação do homem. O que 

ocorre é que o homem, pelo exercício da razão, tem a sua vontade movida a fim de 

evitar as sanções decorrentes de sua ação. Assim sendo, são os próprios indivíduos 

os seus limitadores, eles mesmos é que estabelecem suas leis, e só pelas leis que o 

próprio indivíduo se impõe é que ele estaria limitado (CRISTOVAM, 2011). 

                                                           

15  Em sua obra A Crítica da Razão Prática (2005), Kant se detém por longas páginas a analisar um 
caso em que o sujeito comete um roubo. Tais exemplos parecem corroborar a imagem de como na 
prática os conceitos podem ser experienciados.  
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Sob este aspecto o ser racional pode em toda ação ilegal por ele feita ainda 
que, como fenômeno, seja ela suficientemente, determinada no passado e 
como tal inevitavelmente necessária, dizer com razão, que poderia não 
fazê-lo, porque pertence, com todo o passado que a determina, a um único 
fenômeno, o caráter, que se dá a si mesmo e segundo o qual atribui-se a si 
mesmo como a uma causa independente de toda sensibilidade, a 
causalidade destes fenômenos (KANT, 2005, p. 97).  

 
O que se diz sobre o livre arbítrio nestas questões práticas cotidianas é que 

não haverá motivo determinante que não tenha sido anteriormente eleito pela razão, 

pela autonomia da vontade. Quer em situações ilícitas, quer em atos passionais e 

impulsivos, em um dado momento houve uma admissão consciente do sujeito de 

que estas eram as ações mais viáveis e preferíveis.  

 
2.2 O Pessimismo da vontade livre em Galen Strawson   

 
Filho de Peter Frederick Strawson (1919-2006), John Galen Strawson16, 

também renomado filósofo inglês, nascido em 1952, e atualmente docente de 

filosofia da Universidade do Texas, Austin, há anos tem apresentado suas 

contribuições sobre diversos temas da filosofia, sobretudo, acerca do problema da 

liberdade da vontade e da responsabilidade moral. Sua posição sobre as referidas 

temáticas tem sido denominada pelos estudiosos de Determinista Rígida, ou 

Pessimista da Vontade Livre, ou ainda Teórico da Liberdade Zero (BAKER; 

BONJOUR, 2010). 

Para Strawson (2010) a argumentação libertarista não resolve o problema da 

responsabilidade moral. Ao contrário do que possa parecer, ao falar da plena 

liberdade, esta corrente estaria embasando não uma teoria da responsabilidade, 

mas uma teoria da imprevisibilidade e da aleatoriedade.   

Ao fazer um breve resumo de cada linha de pensamento sobre o livre arbítrio, 

Strawson (2010), aborda o grupo dos incompatibilistas que chamou de menos 

sanguíneos, os deterministas, dentre estes ele é um expoente representante. O 

                                                           

16 Os dados biográficos do autor podem ser encontrados em: FEINBERG, J.; SHAFER-LANDAU, R. 
Razão e Responsabilidade:  Leituras em alguns problemas básicos de Filosofia. 10. ed. Ed 
Thomson Wadsworth, 2008. 
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autor afirma o determinismo como uma crença de que no universo nada acontecerá 

de maneira diversa do que acontece, uma vez que para que assim acontecesse 

algo anterior aconteceu. 

Para  BonJour e Baker (2010), diante de situações em que como agentes 

temos de fazer uma escolha, existe uma convicção  psicológica de que podemos 

escolher, o que consiste numa forte razão para se acreditar na existência da 

vontade livre e na noção, que mesmo o senso comum tem, da responsabilidade 

moral . 

O determinismo esposado por Strawson de fato anuncia a não 

responsabilidade moral genuína do sujeito. Isto porque, o agente atua em função do 

que é, no entanto, não pode ser considerado plenamente responsável por aquilo 

que é. Se assim o fosse, ele seria a causa de si mesmo, o que não é possível 

sustentar, porque nada pode ser causa última de si mesmo.  

Esta última afirmativa é o oposto do que dizem os libertaristas. Este, sem 

dúvidas, é um dos motivos pelos quais Strawson aconselha que se alguém não 

puder adotar as ideias deterministas incompatibilistas, que ao menos aceitem o 

determinismo dos compatibilistas, uma vez não ser sustentável manter a extinção 

das ideias causais como o fazem os indeterministas.  

Para BonJour e Baker (2010), ao dizer que “[...] o determinismo é 

infalsificável [...]”, Strawson (2010, p. 377) estabelece que, mesmo que acerca de 

certa ação seja difícil encontrar a cadeia causal subjacente, o determinismo não é 

passível à uma refutação conclusiva.    

Para sermos considerados plenamente livres em nossas ações, teremos que 

assumir, em consequência tal crença,  a responsabilidade moral de nossas ações. 

Strawson (2010) não acredita nem que podemos ser livres, nem na 

responsabilidade moral genuína de nossos atos. O autor explica que 

[...] a fim de sermos verdadeiramente responsáveis em termos morais pelo 
que fazemos, parece que precisaríamos ser causas ou origens últimas de 
nós mesmos, ou ao menos de alguma parte crucial de nossa natureza 
mental. Precisamente ser causa sui na velha terminologia. Todavia, nada 
pode ser verdadeiramente ou finalmente causa sui em qualquer aspecto. 
Mesmo que a propriedade de ser causa sui seja admitida como 
pertencendo (ininteligivelmente) a Deus, não se pode plausivelmente supor 
que ela seja possuída por seres humanos finitos comuns (STRAWSON, 
2010, p. 380). 
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Vejamos a seguinte situação hipotética: imaginemos que um jovem esteja no 

tempo exigido para que se apresente ao serviço militar de seu país. Dependendo de 

onde esteja, e este é o caso do Brasil, o serviço militar não é exigido a todos os 

jovens, mas é exigido que todos se apresentem e em função das necessidades 

pátrias, bem como do interesse demonstrado pelo sujeito, é decidido se o mesmo 

irá ou não prestar o serviço militar. No dia do alistamento, certo jovem apresenta-se 

com sua documentação e recebe a seguinte indagação: “Você tem interesse em 

seguir a carreira militar?”. Esta não é uma simples pergunta, uma vez que sua 

resposta poderá ser decisiva para o aceite ou para liberação do mesmo. O que 

ocorre é que esta resposta implica em uma escolha. O sujeito tem algumas opções 

de escolha e resposta. Na opção (1) ele pode dizer que sim, que deseja seguir a 

carreira militar, e isto em função de outros atributos que serão avaliados, pode 

conferir-lhe a esperada vaga. Na escolha (2) a outra opção seria dizer que não, que 

não tem interesse em prestar o serviço militar e diante de um excesso de 

contingente, como é o caso de boa parte das unidades no Brasil, a probabilidade de 

ser dispensado seria maior.  Ou ainda  uma opção (3) seria a de dizer que tanto faz, 

está disposto ao que for, sem haver uma preferência por este ou aquele desfecho.  

A pergunta básica dos teóricos da liberdade zero diante desta questão seria: 

o que faria com que tal jovem escolhesse uma das opções acima? Poderia ser o 

caso de que tendo uma história de antepassados que serviram ao seu país, o 

aspirante a recruta desejasse da mesma forma fazê-lo, decidindo assim pela opção 

(1). Poderia também ser o caso de que o referido jovem tem sobre si a 

responsabilidade de cuidar dos negócios do pai que ora está acamado, e que este 

motivo o fizesse escolher a opção (2) e pedir liberação. Ou ainda, como acontece 

em muitos casos, o referido jovem poderia ter vivido sua adolescência de maneira 

mais irrefletida e não chegou a dar uma atenção importante à possibilidade de 

prestar ou não serviço militar, não tendo uma opinião formada a esta respeito. Logo, 

estaria encarando esta decisão como outras que vinha tomando até então, ele opta 

não decidir e deixar a cargo de qualquer que fosse o superior, se deveria servir ou 

não. Esta atitude configuraria a opção (3).  

O que cada um destes hipotéticos motivadores para escolha, ou outros 

possíveis e imagináveis motivadores antecedentes, teriam em comum? A resposta 

seria: o fato de que todas as nossas decisões são tomadas em função de histórias, 
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características, medos, aspirações, cultura, e uma infinidade de outros aspectos que 

fazem do sujeito o que ele é. Esta seria uma resposta dada por um determinista, e, 

portanto, incompatibilista, teórico da liberdade zero, que defende que “[...] quando 

você age, você faz o que faz, na situação em que você se encontra, em função de 

como você é” (STRAWSON, 2010, p. 379). Aí temos uma cadeia causal.  

O duelo dos debates da vontade livre parece implicar o argumento constante, 

e quase audível, sobre a responsabilidade moral das ações. Assim, admitir que o 

sujeito do exemplo anterior agiu de maneira livre, ou seja, não determinada como 

diriam os libertaristas, seria supor que ele o fez pelo pleno exercício de sua 

consciência. Ocorre que, como refutaria um determinista, esta consciência das 

coisas não foi livremente desenvolvida pelo próprio sujeito, nem criada 

independentemente do mundo externo. Nossa maneira de pensar a hierarquia de 

valores que estabelecemos sofre, desde o nascimento, e alguns dirão que até antes 

disso, uma série de determinações e influências cabais.  

Para o jovem que escolher o serviço militar em função da carreira e do 

patriotismo familiar, a história de pais devotados pode ser determinante para tal 

escolha. Para o jovem que escolher o cuidado com os negócios do pai e atenção ao 

mesmo no momento de enfermidade, a escolha profissional anterior do pai 

tangencia sua escolha agora, e ao mesmo tempo uma relação que foi alimentada 

com valores da cumplicidade incondicional, podendo assim, impedi-lo de decidir 

qualquer outra coisa que não seja ficar ao lado do pai. E ainda sobre o jovem 

indeciso, poder-se-ia imaginar um ambiente familiar e até cultural em que tais 

definições não sejam tão priorizadas, o que acaba por gerar um padrão de ação 

geralmente descomprometido. Vejamos que as três situações hipotéticas mais uma 

vez tem algo em comum: na raiz dos motivos da decisão poderemos encontrar 

construções anteriores ao próprio sujeito e que determinam sua ação num dado 

momento.  Assim, temos que:  

Você não pode ser definitivamente responsável por como você é e em 
nenhum aspecto, de modo que você não pode ser definitivamente 
responsável pelo que você faz. [...] Porque para ser definitivamente 
responsável pelo modo como você é você, deveria ter produzido 
intencionalmente como você é, de uma forma que é impossível 
(STRAWSON, 2010, p. 379).  
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Ao tentarmos uma melhor compreensão do porque Strawson (2010) teria 

usado a expressão pessimistas da vontade livre, esbarramos também na tese de 

que o autor acredita que as pessoas podem alterar o modo como são, mas somente 

em certos aspectos. Para ele, ainda que o façam com êxito, jamais conseguirão 

mudar ao ponto de serem conclusivamente responsáveis por suas ações.  

Parece-nos que, para Strawson (2010), a responsabilidade moral dos 

agentes, concluindo não ser de caráter genuíno e último, é dada em função do fato 

de sermos todos os humanos, à exceção dos portadores de alguma deficiência 

debilitante da consciência, agentes autoconscientes. Esta faculdade nos torna 

capazes de ser conscientes do que estamos fazendo, quando escolhemos sobre o 

que devemos fazer, e de fato o que fazemos.  

Segundo Strawson (2010) vários desafios se colocam diante da posição 

determinista do livre arbítrio. Dentre eles, um dos mais instigantes, é o fato de, 

mesmo que o determinismo seja completamente comprovado, as situações 

cotidianas e a percepção que temos delas não nos permitem experienciar que, a 

todo instante, estamos sendo determinados por algo anterior a nós mesmos. A 

sensação é que estamos a agir em função de escolhas livres. Assim, sabemos que 

ainda haverá muito a se refletir, debater e teorizar.  

 
2.3 A Perspectiva Compatibilista do livre arbítrio em Harry Frankfurt 

 
Harry G. Frankfurt é Professor Emérito de Filosofia da Universidade de 

Princeton, em Nova Jersey, EUA. Sua teoria17, denominada de compatibilista, 

coloca-nos diante de uma diferença entre querer algo e querer desejar algo. É a 

distinção entre desejos de primeira ordem e outros chamados pelo autor de desejos 

de segunda ordem.  

                                                           

17 Dois textos foram utilizados para a exposição das ideias a seguir. O principal deles, Freedom of the 
Will and the Concept of a Person, foi publicado originalmente na língua inglesa no The Journal of 
Philosophy, revista fundada em 1904 para apresentação de artigos de fronteira interdisciplinar da 
filosofia e outras áreas do conhecimento. Atualmente a revista é publicada pela Universidade de 
Columbia, no Estado de Nova York. O texto que usaremos ao longo deste item que se refere a Harry 
Frankfurt, tem como referência este artigo do próprio, de 1971. Em alguns trechos o leitor perceberá 
que lançaremos de mão de uma tradução que foi feita de algumas partes do referido texto. Trata-se 
uma versão em português das partes principais do texto de Frankfurt de 1971, publica em 2010 por 
Laurence Bonjour e Ann Baker em sua obra Filosofia: textos fundamentais comentados. Decidimos 
usar este recurso quando das citações diretas que fizemos na construção do presente texto.  
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Muitos animais parecem ter a capacidade para o que chamarei de “desejos 
de primeira ordem” ou “desejos da primeira ordem”, que são simplesmente 
desejos de fazer ou não fazer uma coisa ou outra. No entanto, nenhum 
animal diferente do homem parece ter a capacidade para a autoavaliação 
reflexiva que se manifesta na formação de “desejos de segunda ordem” 
(FRANKFURT, 2010, p. 341). 

 

Vemos que o desejo de segunda ordem implica uma capacidade para 

autoavaliação reflexiva sobre os desejos e motivos para as ações. Se o desejo de 

primeira ordem implica querer fazer algo, o desejo de segunda ordem é o querer 

desejar algo. Para Frankfurt (1971), vontade18, é o desejo que é efetivo, ou seja, o 

desejo que de fato leva o agente à ação, o desejo que de fato mobiliza a ação do 

agente. 

Quando ocorre que o sujeito queira que certo desejo seja a sua vontade, 

estes desejos são chamados de volições de segunda ordem. Conforme explicita 

Frankfurt. 

Alguém tem um desejo de segunda ordem ou quando quer simplesmente 
ter certo desejo, ou quando quer que certo desejo seja a sua vontade. Em 
situações do segundo tipo, chamarei os seus desejos de segunda ordem de 
“volições de segunda ordem” (FRANKFURT, 2010, p. 342). 

 
Então temos que: é o desejo de primeira ordem que expressa a vontade do 

agente, porque quis isto, fiz isto. Alguns agentes se diferenciam de outros porque se 

perguntarão sobre esta vontade, então podem desejar que seu querer fosse outro, e 

assim teríamos um desejo de segunda ordem. Neste esforço reflexivo, um agente 

poderia, além disso, desejar que seu querer fosse de fato efetivo, ou seja, fosse o 

que comandasse a sua ação, e estaríamos assim diante de uma volição de segunda 

ordem. Ao efetivar então este desejo de primeira ordem, que é o desejo de fazer, o 

agente estará diante de sua vontade, produzindo sua ação. 

Para ilustrar esta questão voltemos ao exemplo dado anteriormente, acerca 

do sujeito e da decisão de seguir a carreira militar em seu país. Na primeira 

sentença tínhamos a hipótese de ser o caso de que o jovem aspirante teria uma 

história de antepassados que seguiram a carreira militar e, que o seu desejo fosse 

este: manter a tradição familiar. Imaginemos que ao longo dos três últimos anos 

seus pais o prepararam para que este engajamento fosse eficaz, e por inúmeras 

                                                           

18 Tradução para o português do termo “will” usado originalmente pelo autor. 
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vezes confirmaram ser este o caminho ideal a seguir. Paralelo a isso, outros apelos 

se apresentavam ao jovem, como, por exemplo, sua inclinação à literatura brasileira. 

O protagonista de nosso exemplo dedicava-se bastante à leitura e já havia escrito 

algumas crônicas que ficaram resignadas à gaveta da escrivaninha.  

No exemplo supracitado, o jovem se vê diante de dois desejos, sendo: (A) 

manter a tradição familiar e (B) enveredar-se ao caminho das letras. Ao avaliar seus 

desejos, faculdade estritamente humana, fato que nos diferencia cabalmente das 

demais espécies, o jovem percebe que o desejo de (B) não se impõe a (A) de 

maneira à extingui-lo, mas isso não seria suficiente para não reconhecer a 

existência de (B). Contudo, sua relação com o desejo de (A) é de outra ordem, seria 

penoso imaginar-se não desejando (A), ou desejando efetivamente outra coisa que 

não fosse (A), ainda que de fato o desejasse, só não dizer-se-ia que o desejo de (B) 

fosse um desejo efetivo. Assim desejar (A) configura-se como aquilo que além de 

ser o seu desejo, é o que de fato queria desejar, ou seja, volição de segunda ordem.  

Frankfurt diria que este agente quer que esse desejo seja efetivo, isto é, que 

forneça o motivo para o que ele de fato faz. O resultado: por um desejo de primeira 

ordem, referendado por uma volição de segunda ordem, o jovem decidiria investir 

na carreira militar. Ainda segundo Frankfurt (1971), ao desejar que algo seja mais 

do que um dos seus desejos, se tornando o desejo que seja efetivo, é que 

decisivamente o sujeito está diante de sua volição de segunda ordem. Na decisão 

conforme vimos acima, a vontade de se alistar mobilizou a ação. 

 Imaginemos outra situação. Diante da possibilidade de levar a mais uma 

geração a tradição militar, o jovem tem o desejo de engajar-se. Ocorre que um outro 

desejo, que chamaremos de (C), apresentou-se exigindo que fosse identificado qual 

de fato representava a vontade em questão. O jovem havia conhecido uma garota 

em Ipanema, bairro de sua cidade natal, e se envolveu afetivamente com ela. 

Agora, diante da notícia que seu suposto futuro companheiro desejaria ingressar na 

vida militar, a moça afirma que se este for o caso, é melhor se separarem. Sua 

justificativa é a de que não concebe estar casada com um homem deste perfil. Este 

agora é o novo embate de desejos: seguir o desejo de (A) ou investir no desejo de 

(C)? O desejo de (C) a esta altura, é que faz nosso protagonista perder o sono ao 

imaginar-se a renunciá-lo. No entanto, um conflito, não de menor angústia, se 

estabelece, ao pensar no desejo de (A) como sendo aquilo que seria o certo 
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desejar, e de fato ele o deseja, no entanto, não mais de maneira exclusiva. Sua 

razão lhe dizia a todo instante que toda a família ficaria frustrada se deixasse de 

desejar (A), além do que desejar (C) implicava uma ação de alto risco, com alguém 

pouco conhecido. Desta forma não lhe restava dúvidas que o desejo de (A) era o 

preferivel a se desejar. Este é o que Frankfurt chamaria de desejo de segunda 

ordem, era o que desejava desejar, só não podemos dizer que era sua real vontade. 

Ao final desta segunda situação imaginária, o jovem decide por (C), investindo 

intensamente nesta volição de segunda ordem e desejo de primeira ordem. Temos 

então que sua ação seria contrária a um desejo de segunda ordem, que apesar de 

refletido, não se configurou em sua vontade. 

 Para Frankfurt (1971) a ação do homem será definida nesta deliberação dos 

desejos. Se ao desejar querer algo, e desejar que consequentemente sua ação seja 

motivada por este desejo, ocorrer do agente de fato desejar, então sua ação será 

em conformidade com suas volições. No entanto, este filósofo compatibilista 

acredita que existem ações que ocorrerão em outra direção. O homem por vezes é 

movido por outros desejos, que não aqueles que desejaria desejar. Situações em 

que o desejo que se identifica como impulsionador da ação, ou seja, o desejo de 

primeira ordem, não é o que no fundo ele queria desejar, mas é de fato o que 

deseja. Então um será o desejo em si, outro será o desejo de desejar, em 

momentos diferentes, diferentes ordens de desejos estarão a desencadear a ação. 

Parece-nos que Frankfurt (1971) encontra uma maneira de classificar o 

homem em função de suas volições. Se o homem tem desejos de primeira ordem e 

de segunda, e suas ações são marcadas pelas volições de segunda ordem, temos 

um status de pessoa para este homem. Diferentemente, se o homem não 

desencadear suas ações pelo caminho da autorreflexão, gerada na formação de 

desejos de segunda ordem e das volições de segunda ordem, este agente encontra-

se desprovido da característica básica que o torna pessoa. Para essa situação, 

Frankfurt (1971) introduz o termo wanton, que parece dizer respeito de uma 

despessoalização e, em concordância com o referido autor, poderíamos de fato 

identificar alguns sujeitos que assim atuam. A seguir, explicaremos mais 

detalhadamente tal questão. 

Segundo Frankfurt (1971) é possível que alguns membros da espécie 

humana não possam ser chamados de pessoa. Para ser pessoa é necessário haver 
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um conjunto de características que são únicas às pessoas. Uma diferença essencial 

entre pessoas e não pessoas está na estrutura da vontade. Os não pessoas tomam 

decisões sem considerar pensamentos prévios à ação (desejos e volições de 

segunda ordem). Ao oposto dos humanos/pessoas, que deliberam e tomam 

decisões baseados na análise de pensamentos anteriores à ação em si.  

Frankfurt (1971) denomina a espécie de não pessoa de wantons, que seriam 

os que agem sem se preocupar com sua vontade como mobilizadora da ação. Ou 

seja, são agentes que agem sempre em função de desejos de primeira ordem 

impulsionando a ação e não iniciam o processo autorreflexivo de identificação de 

desejos de segunda ordem, ou são os agentes que ao identificar os desejos de 

segunda ordem, não os tornam em desejos efetivos, em volições de segunda 

ordem. Tanto desejos de primeira ordem, quanto os de segunda ordem são desejos 

ou, quando muito, desejos que se desejaria ter, mas não são selecionados 

intencionalmente, assim a vontade em questão é irrefletida. Um wanton seria o 

agente que expressa ou uma incapacidade de refletir ou uma inconsequência em 

não avaliar os seus desejos e motivos para ação.  

Isto posto, é necessário pontuar duas premissas sobre os wantons. A 

primeira premissa implica que todos os humanos podem ser, em certa medida, mais 

ou menos wantons. Um agente pode vir tomando decisões de maneira a refletir 

sobre sua vontade para mover as ações e, em certo dia, em função de certa 

variável, ele pode abrir mão de fazer isso e não se preocupar se o desejo que esta 

movendo a ação é o que de fato ele deveria ou desejaria desejar, o que o 

caracteriza como agindo como um wanton. Ou pode acontecer que na vida, 

determinado sujeito não desenvolveu, como um de seus paradigmas, a 

preocupação acerca da sua vontade, de questioná-la antes de atuar. Ele pode 

simplesmente não ter apreendido este paradigma, fazendo assim com que em maior 

escala atue como um wanton, mais do que o primeiro agente. Ou ainda poderia ser 

o caso de que determinado agente em algum aspecto da sua vida, não consiga 

tomar decisões que privilegiem uma reflexão sobre sua vontade, ainda que em 

outras dimensões assim o esteja fazendo. Então diríamos que, diante de tal aspecto 

da vida, este agente tende a agir como wanton, sem que isso seja verdadeiro para 

outras áreas da vida. O grau mais elevado de wanton seria o de segundo exemplo 

onde teríamos um agente que, na maior parte das vezes, atuasse desta forma, 
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sendo movido por desejos irrefletidos de primeira ordem. Não quer dizer que ele não 

tenha desejos de segunda ordem, pode até ser que os tenha, só não ocorre de que 

estes tenham de fato relevância para mover a sua ação. Então estamos falando de 

uma possibilidade de variação na característica wanton entre os agentes. 

Ter recorrentemente as ações originadas por desejos de primeira ordem 

irrefletidos, ou seja, não aplicando uma atitude autorreflexiva sobre os desejos de 

primeira ordem, implica falar de um homem movido por impulsos, cuja vontade 

perdeu o controle. O entendimento até aqui, é que wanton é aquele que considera 

menos seus desejos de segunda ordem do que os desejos de primeira ordem, 

quando da escolha de suas ações. Crianças normalmente agem assim, dirá o autor, 

mas alguns adultos também tenderão a escolher suas ações por este caminho.  

Aplicando o conceito de Frankfurt (1971), diríamos que um sujeito pode agir 

livremente ao alistar-se para o serviço militar, o que não significa que uma volição 

de segunda ordem esteja de fato atuando. Pode ser uma ação impulsiva, 

determinada por uma vontade que não foi deliberada, pensada, refletida. 

Ou ainda, sua vontade livre pode não estar sendo expressa nesta ação, ainda 

que agindo livremente, em função de nem sequer ter havido a construção de 

volições de segunda ordem. Enfim, segundo a teoria de Frankfurt (1971), para ser 

considerado um agente cuja vontade é livre, mais do que agir livremente, o sujeito 

deverá fazê-lo em derivação a volições de segunda ordem. 

Não supomos que animais usufruam da liberdade da vontade, embora 
reconheçamos que um animal pode ser livre para correr em qualquer 
direção que queira. Desse modo, ter liberdade para fazer o que se quer 
fazer não é uma condição suficiente para se ter uma vontade livre. E 
tampouco é uma condição necessária. Afinal, privar alguém da sua 
liberdade de ação não é necessariamente destruir a liberdade da sua 
vontade (FRANKFURT, 2010, p. 345). 

 
Em qualquer abordagem a respeito do livre arbítrio, se faz necessário pontuar 

a questão da responsabilidade moral. Não ocorreria de modo diferente na 

perspectiva frankfurtiana. Aqui a tese da responsabilidade moral “[...] implica que a 

pessoa fez o que fez livremente, ou que ela o fez de sua livre vontade” 

(FRANKFURT, 2010, p. 348). Se estas foram as condições em torno da ação, então 

ele é considerado responsável moralmente pela mesma.   
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2.4 Argumentações Compatibilistas: conversas com a filosofia contemporânea 

brasileira de Gilberto Gomes e Cláudio Costa 19  

 
Apresentaremos a seguir algumas objeções de Cláudio Costa e Gilberto 

Gomes à resposta incompatibilista sobre a vontade livre. Além de suas objeções 

também apreciaremos a maneira como tais autores nos apresentam suas versões 

compatibilistas da referida questão. Esta nossa seleção já denuncia que após 

contemplarmos as demais teorias, a tese compatibilista pareceu-nos a que encerra 

maior coerência lógica e viabilidade prática ao tema. 

Uma das máximas da tese libertarista é a que diz que ser livre significa que 

poderíamos ter feito algo diferente do que fizemos caso todas as condições fossem 

as mesmas. Para Costa (2000) não é possível dizer que uma outra coisa poderia 

ser feita se as condições fossem as mesmas, porque internamente ao pensarmos 

isso já produziríamos uma condição anterior diferente das condições em que a 

primeira ação ocorreu, implicando uma cadeia causal. Então seu agir não seria 

plenamente livre como propõem os libertaristas, porque uma mudança determinaria 

uma nova volição e, consequentemente, uma nova ação.  

Para Costa (2000) só temos a impressão de que poderíamos ter decidido 

diferentemente, mesmo as condições sendo iguais, porque nos escapa o pleno 

conhecimento das causas em questão. Ele nos fala de causas latentes, às quais 

não teríamos acesso, assim a completa tomada de consciência das causas de 

nossas ações, o que sustentaria nossa plena liberdade de ação, é uma 

impossibilidade, devido à natureza de nossa consciência. Esta afirmação coaduna 

                                                           

19 Escolhemos estes dois autores por adotarem ambos uma posição compatibilista da questão da 
vontade livre, e estarem atualmente produzindo literatura acerca da temática em questão. No 
entanto, não era nosso objetivo apresentar uma leitura exaustiva da obra de ambos, preferindo nos 
ater a um texto de cada autor que desse conta de apresentar, ainda que em linhas gerais, a teoria 
alternativa a determinação causal da ação e ao libertarismo. Cláudio Ferreira Costa é atualmente 
professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Médico, mestre, doutor e pós- 
doutor em filosofia, tendo como áreas de interesse a Metafísica, a Epistemologia e a Filosofia da 
Linguagem. Deste autor utilizamos neste capítulo o texto Como Ser um Bom Compatibilista, 
publicado no ano de 2000. Gilberto Lourenço Gomes é professor associado do Programa de Pós 
Graduação em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual Norte Fluminense/RJ. Também 
Médico, Psicólogo, Mestre pela PUC/RJ e Doutor pela Universite de Paris VII, tendo como principais 
temas de interesse a semântica, lógica e linguística das afirmações condicionais; neurofilosofia do 
livre-arbítrio e a teoria da consciência. Deste autor utilizamos nesta parte o texto Vontade Livre, 
Causalidade e o Conceito de Eu, publicado em 2008.  
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com a perspectiva psicanalítica freudiana de que existem conteúdos inconscientes a 

determinar, a todo instante, a ação do sujeito.   

         Como vimos, a teoria libertarista opõe-se à hipótese da determinação causal, 

entre outros argumentos, pela questão da responsabilidade moral das ações, que só 

lhes parece cabível se afirmarmos a liberdade. A teoria implica que se admitirmos, 

como os deterministas e os compatibilistas, ainda que estes últimos o façam de 

modo alternativo, que sempre haverá uma cadeia causal determinando a ação, 

então o agente não será responsável por suas ações, uma vez que suas condições 

o fizeram decidir de tal forma.  

Costa (2000) responde a tal argumento, concordando que de fato em 

algumas cadeias causais o agente poderá ser eximido de responsabilidade moral, 

mesmo tendo sido identificado como o autor da ação. Seria o caso, por exemplo, de 

um sujeito com certa debilidade neurológica que golpeia um transeunte próximo a 

sua casa. Mas isto não se aplica a todas as ações, nem a todas as cadeias causais. 

Uma vez que diferente deste exemplo, que implica uma condição interna que o 

agente não seria capaz de mudar, haveria razões causais de ordem maleável, que 

diante de informação, recompensa, punição ou outros meios, poderiam ser 

alteradas. Isto indicaria a responsabilidade moral do agente por esta ação.  

Em sua versão do compatibilismo, Costa (2000) considera causas 

psicológicas, causas biográficas e causas culturais como sendo a gênese de certas 

volições. Isto seria suficiente para afirmar o determinismo, mas não como os 

deterministas de fato o fazem, não um determinismo que responda por ele só à 

essência da ação escolhida, mas um leve determinismo que acredita numa cadeia 

causal que explique uma ação.  

Ocorre que diante desta possibilidade, e real viabilidade de explicar uma ação 

em função dos motivos que a justificaram, não parece sinônimo dizer que elas não 

foram livres, ao menos esta seria uma proposição compatibilista. Elas têm de fato 

uma cadeia causal, mas foram livres no sentido de que o agente pôde escolher, em 

algum momento, se faria A ou B. Se ocorreu o caso deste sujeito ter ao menos duas 

opções, entre as quais ele exerceu sua liberdade e escolheu uma delas em prol da 

outra, esta escolha pode ter uma explicação lógica em termos das influências 

atuantes antecedentes, mas também será considerada livre.  Ou ainda, mesmo que 

ao sujeito não parecesse haver duas opções de escolha, ainda assim, ele poderia 
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escolher não fazer nada, e estaria desta forma exercendo seu livre arbítrio, contudo, 

ao desenvolver-se uma análise sobre esta ação, chegar-se-ia às razões, causas ou 

explicativas, que, de certa forma, determinaram a escolha de nada fazer quando 

poderia ter feito algo. Então esta seria uma ação livre, porque assim o sujeito 

deliberou e isso pode ter implicado em uma cadeia causal. 

Percebemos que é possível aos compatibilistas entender como todas as 

ações, mesmo as que parecem livres, tem certa causalidade. Existem ações que em 

sua cadeia causal, apresentam um traço de voluntariedade, e outras ações, que se 

expostas à análise, apresentam traços do que convém chamar de involuntariedade. 

Nesta última poderia haver uma condição, quer interna ou externa, que foi 

determinante para a escolha desta ou aquela ação. É o caso do sujeito que foi 

obrigado, pelo seu patrão, a roubar20. Então esta ação poderia ser considerada livre 

no sentido de que este sujeito tinha certas opções, ele poderia, por exemplo, ter se 

recusado a roubar. No entanto, esta ação pode ser considerada também 

determinada, no sentido de que não foi plenamente voluntária. Havia neste caso 

uma condição externa que lhe prejudicava a voluntariedade daquela ação. Não 

houvesse a pressão do patrão, condição externa, o sujeito poderia ter feito outra 

coisa. Então a natureza da ação, bem como do agente é esta: livre, mas passível a 

perda de voluntariedade por certas causas internas e/ou externas (COSTA, 2000). 

Em Gomes (2008), temos ainda uma outra versão compatibilista da questão 

da vontade livre. O autor recorda que a ciência vem demonstrando que o 

funcionamento da mente humana é possibilitado pelo funcionamento do referente 

natural da mesma: o cérebro. Assim, não será um problema pensar em cadeias 

naturais que atuam juntamente com a capacidade da mente de exercer o livre 

arbítrio.  

Haverá concordância entre os libertaristas de que uma ação é livre quando 

implica uma intenção consciente para iniciá-la, mantê-la, ou não impedir que ela se 

inicie ou se mantenha. Este seria o exercício da razão que Kant tanto defendeu. No 

entanto, afirmar isto, não nos deveria impedir de acreditar que nesta atividade 

consciente não existam processos causais no cérebro a ocorrer (GOMES, 2008).  

                                                           

20 Este exemplo foi empregado originalmente no texto de W.T Stace: Religion and the Modern Mind, 
de 1952.  
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Gomes (2008) aponta que mesmo em situações do senso comum, já seria 

difícil manter uma posição determinista estrita. Quando falamos das ações isto 

parece ainda mais improvável. O fato dos compatibilistas aceitarem, em certo ponto, 

a determinação causal, não significa dizer que o fazem de maneira estrita. É 

possível adotar uma visão da causalidade que permita também a ação da 

aleatoriedade. 

É possível concordar com os libertaristas quando os mesmos enfatizam o 

papel do próprio sujeito em suas escolhas. O que Gomes (2008) propõe é que nos 

perguntemos sobre quem é este sujeito, ou melhor, quem é este eu que atua 

decidindo por suas ações?  

Para Gomes (2008) o ponto nevrálgico dos debates sobre a vontade livre é 

um esclarecimento do que venha a ser esse eu que faz escolhas. O autor nos 

convidará a uma percepção mais profunda deste eu, que exceda ao seu 

reconhecimento enquanto uma instância psicológica e, considere também sua parte 

mental. De maneira prática isto nos levaria a ver o eu, como uma instância mental 

inclusive, que é organizado em seu funcionamento21 numa cadeia de causas e 

efeitos.  

A consciência também pode ser considerada como uma propriedade da 
atividade neural complexa (como foi argumentado, por exemplo, em 
Gomes, 1995). Uma intenção consciente pode ser conceituada como uma 
representação da ação que precede sua execução (Gomes, 1999) e essa 
representação, como uma configuração que se forma na atividade neural 
do cérebro (GOMES, 2008, p. 90). 

 
Um bom teórico da determinação causal acharia nesta afirmativa o ponto 

para fazer retornar à sua premissa: se o eu, como instância mental, é determinado 

por cadeias causais, então ele não é livre. Mas não precisamos aceitar de pronto 

esta objeção se admitirmos, como Gomes (2008) propõe, que esta atividade de 

decidir o que se quer fazer, conhecida por alguns como liberdade, também tem em 

sua condição de ocorrer no humano , caminhos cerebrais, que se constituem em 

cadeias causais neste processo decisório. Ainda assim ao tomar consciência da 

intenção, o eu poderá deliberar sobre o que deseja fazer.  

                                                           

21 Esta expressão não foi encontrada nas originais palavras do autor, mas representa a maneira pela 
qual apreendemos o que estava sendo apresentado pela teoria.  
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De acordo com a visão compatibilista que estou defendendo, as ações são 
livres e a pessoa é responsável por elas quando elas derivam do eu da 
pessoa, e esse eu poderia ter escolhido agir de maneira diferente, mas este 
eu não é uma entidade abstrata ou sobrenatural externa ao reino da 
causalidade natural. O eu é um sistema auto-organizativo e autodirigível 
(van Duijn & Bem, 2005) que existe em um cérebro (GOMES, 2008, p. 95). 

 

Numa tentativa de aplicação desta versão compatibilista a situações práticas, 

poderíamos pensar, por exemplo, em um agente precisar escolher entre parar e 

descansar após um dia de trabalho (M), ou sair para divertir-se com os amigos (N). 

Ao escolher (M) o agente estaria exercendo sua capacidade de livre escolha, uma 

vez que ao tomar consciência da intenção da ação, optou por uma delas. No 

entanto, atuando sobre este agente a todo instante, neste exato momento em que 

rejeitara (N) optando por (M), uma série de conexões cerebrais estaria ocorrendo, 

permitindo o exercício da razão, da tomada de consciência, da decisão, e tudo mais 

que diga respeito a este sujeito. Desta forma não poderíamos dizer que na decisão 

do agente, não houve uma cadeia causal, porque, ainda que internamente, ela 

ocorreu.  

Vale ressaltar que os autores aqui brevemente apresentados constituem uma 

pequena expressão do quanto as diversas teorias têm produzido em termos de 

conhecimento e defesas de suas ideias. E muito mais ainda se escreverá a este 

respeito.  

Logo, a questão que norteia a presente pesquisa e que se relaciona com as 

teorias apresentadas, é o constante questionamento da sociedade, da família e até 

de determinados profissionais, acerca do que acontece com o sujeito drogadicto e a 

sua vontade. Veremos, nas duas partes que se seguem, um pouco desta 

experiência. Primeiro apresentaremos a maneira como esta experiência pôde ser 

captada. Em seguida serão apresentados relatos que podem favorecer tal 

compreensão.   
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3. METODOLOGIA  

 
Reservamos esta terceira parte para apresentar a metodologia que utilizamos 

na presente pesquisa. Todavia, também é nosso objetivo aqui apresentar algumas 

observações e desdobramentos da metodologia escolhida que, não 

necessariamente, estavam em nosso planejamento inicial ou faziam parte de 

nossos objetivos específicos. Parte significativa das experiências proporcionadas 

por esta investigação advém do que apresentaremos a seguir.  

 
3.1 Descrição da metodologia utilizada 

 
Por se tratar de uma pesquisa que objetiva gerar conhecimentos que possam 

ser aplicados a problemas específicos do sujeito drogadicto, sobretudo a 

necessidade de ser compreendido por familiares e profissionais de apoio, é que a 

presente pesquisa pode ser caracterizada como uma Pesquisa Aplicada (MORESI, 

2003). 

Quanto à forma de abordagem do referido problema, utilizou-se as 

perspectivas da Pesquisa Qualitativa. Optamos pela utilização de entrevistas 

semiestruturadas e em seguida passamos à interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados aos relatos obtidos (KAUARK et al., 2010). As entrevistas 

foram gravadas, transcritas e depois analisadas em função dos objetivos da 

pesquisa, ou seja, buscando uma correlação entre o uso abusivo de álcool e/ou 

drogas ilícitas e o livre arbítrio.  

Com a contribuição teórica da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1979), 

destacamos dos relatos os conteúdos que se repetiram e que se relacionavam de 

alguma forma com a questão do livre arbítrio, formando assim um grupo de 

analisadores, que serão melhor clarificados quando da apresentação destes 

resultados na próxima parte desta dissertação. Também contamos com o aporte 

conceitual da referida teoria para buscarmos, nos conteúdos das falas, algumas 

associações às teorias da vontade apresentadas. 

Ao escolhermos o referido tipo de metodologia para alcançar os objetivos da 

pesquisa, acabamos por caracterizá-la como uma pesquisa do tipo exploratória. As 

entrevistas semiestruturadas foram guiadas por um roteiro flexível de questões, nos 

tornando possível a ampliação dos questionamentos à medida que as informações 
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iam sendo fornecidas pelo entrevistado (FUJISAWA, 2000). Combinando perguntas 

fechadas e abertas, segundo Boni e Quaresma (2005), neste tipo de entrevista, o 

entrevistador pode, em um momento oportuno, dirigir a entrevista para a temática 

que de fato lhe interessa, introduzindo perguntas que possam clarificar certas 

questões. O que de fato ocorreu em algumas entrevistas. 

Várias são as modalidades de tratamentos para a dependência química: 

internações compulsórias ou voluntárias, internações hospitalares ou domiciliares, 

clínicas particulares ou instituições públicas. Dentre estas, destacamos a internação 

em Comunidades Terapêuticas (CT), realidade da instituição co-participante desta 

pesquisa. 

As comunidades terapêuticas, aqui entendidas como instituições de 
atendimento ao dependente químico, não governamentais, em ambiente não 
hospitalar, com orientação técnica e profissional, onde o principal 
instrumento terapêutico é a convivência entre os residentes, surgiram no 
cenário brasileiro, ao longo dos últimos quarenta anos, antes mesmo de 
existir qualquer política pública de atenção à dependência química no país  
(COSTA, 2009, p.2). 

Para Costa (2009), as Comunidades Terapêuticas (CTs) acabaram se 

multiplicando no Brasil em função de que por algum tempo não haviam programas e 

projetos públicos de apoio a esta população e ainda hoje os existem são em número 

insuficiente diante da grande demanda. Segundo este autor o objetivo do trabalho 

das  CTs é o tratamento, a recuperação e a reinserção do sujeito drogadicto, e sua 

metodologia básica é a reclusão e a abstinência total das drogas. 

No caso da CT onde realizamos a presente pesquisa, o caráter é não 

governamental, a internação é sempre voluntária, e a manutenção financeira ocorre 

por doações individuais ou de instituições religiosas protestantes da região. Ao ser 

acolhido o sujeito é informado sobre as regras de funcionamento da mesma 

decidindo ou não pela aderência ao tratamento, que tem a previsão de 9 meses de 

duração.  A referida  CT conta com o trabalho voluntário de profissionais como 

psicólogos, psiquiatras, e arte-terapeutas. Além disso, as comunidades religiosas da 

região realizam cultos e  fazem visitas constantes às internas, assumindo, em 

alguns momentos, o papel da família, que no caso de vários, ou não tem condições 

de visitar o familiar recluso ou de fato não desejam visitá-lo em função dos 
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desgastes acumulados.  Ficou bem evidente que a ideologia cristã é  a norteadora 

deste  projeto de recuperação.       

 As entrevistas foram realizadas com sujeitos envoltos numa situação de 

dependência química, tendo ocorrido em uma Comunidade Terapêutica22 para 

Recuperação de Mulheres Drogadictas. O número da amostra foi definido a partir do 

aceite das internas de tal instituição em participar da pesquisa, pela assinatura do 

Termo de consentimento livre e esclarecido, que se encontra na seção de anexos 

desta dissertação.  

Nesta fase da pesquisa o contato com a Instituição coparticipante ocorreu no 

seguinte trâmite (Tabela 2): 

 

Tabela 2 – Desenvolvimento da Pesquisa na Instituição Coparticipante 
 

Etapas  

 

Eventos ocorridos 

1 Apresentação da Pesquisa à direção da Instituição 

2 O aceite da instituição em tornar-se coparticipante da pesquisa 

3 Apresentação da Pesquisa às internas 

4 O aceite das internas em participarem da pesquisa 

5 Aplicação das entrevistas 

6 Encerramento da pesquisa no que tange a instituição coparticipante. 

Evento de Conclusão desta fase da pesquisa. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Sendo um total de dezoito o número de aceites alcançados, realizamos as 

entrevistas dentro do cronograma previsto. Além das entrevistas com as internas, foi 

necessário realizar uma entrevista com a Diretora da instituição, uma vez que foi 

identificada uma necessidade específica decorrente da escuta de uma das 

entrevistadas. Nosso interesse era tentar perceber se os dados colhidos pela 

Comunidade Terapêutica na chegada da interna eram aderentes a algumas 

informações obtidas na entrevista. O pareamento destas informações foi de suma 

                                                           

22 Preferimos não relatar os dados da instituição coparticipante em função do risco de identificação 
dos sujeitos da pesquisa. No entanto, todos os dados da mesma, bem como todo trâmite legal do 
projeto, foi avaliado pelo CONEP, tendo nosso registro no Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 
Humanos o número de 07080512.4.0000.5524, na data de 10 de outubro de 2012. 
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importância para a confirmação de certa hipótese que levantávamos sobre a 

entrevista em relação aos efeitos causados pelo crack. Este fato ocorreu uma única 

vez.  

O evento de conclusão desta fase da pesquisa com a Instituição 

coparticipante contou com uma palestra motivacional e um momento de 

confraternização com as internas23.  

Realizamos também uma pesquisa bibliográfica acerca dos seguintes eixos 

temáticos: drogas, Álcoolismo, dependência química e livre arbítrio. Nosso objetivo 

era o de elucidar teoricamente tais conceitos que, a todo instante, se apresentariam 

de maneira prática no contato com os sujeitos da pesquisa ou no estudo posterior 

de seus relatos.  

 
3.2 A prática da metodologia qualitativa por entrev istas 

 
Para Minayo (2010) o método da pesquisa qualitativa tem como prioridade 

elementos particulares que remontam à história do sujeito, às relações que o 

mesmo estabelece, suas representações, suas compreensões sobre si mesmo, sua 

conduta, seu entorno, seus sentimentos e pensamentos.  

Turatto (2005) nos alerta para o perigo de confundirmos o conceito de 

pesquisa qualitativa em Ciências Naturais com o conceito de pesquisa qualitativa 

para Ciências Humanas, como é o caso neste trabalho. Na primeira, a ênfase será 

sobre as qualidades, no que diz respeito às características biológicas, físicas ou 

químicas do objeto em questão. Assim, o fenômeno a ser estudado, será um 

fenômeno tal qual ele se apresenta à natureza, buscando descrever suas 

propriedades. Ainda de acordo com Turatto (2005) a pesquisa Qualitativa em 

Ciências Humanas se ocupará de fenômenos de outra ordem:     

Também não é o caso de dizer, como se costuma concluir de modo 
intuitivo, que o método qualitativo é usado para estudar a “qualidade” de um 
objeto. No contexto da metodologia qualitativa aplicada à saúde, emprega-
se a concepção trazida das Ciências Humanas, segundo as quais não se 
busca estudar o fenômeno em si, mas entender seu significado individual 
ou coletivo para a vida das pessoas (TURATTO, 2005, p. 509).  

                                                           

23 Como retribuição da participação das internas, oferecemos um lanche da tarde diferente do 
habitual. Fomos orientados pela Direção, acerca do que lhes seria agradável receber, e que 
normalmente não receberiam das instituições parceiras ou das pessoas que normalmente ajudam a 
Comunidade Terapêutica. A reação das internas não poderia ter sido melhor.   
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Para Victora (2011), a abordagem qualitativa vai muito além da administração 

das técnicas metodológicas. Isto se deve ao fato de implicar a delicada relação 

entre o que é observado e aquele que observa, que neste caso são ambos de 

natureza humana.  

Segundo Minayo et al. (2005), a abordagem qualitativa tem origem no 

pensamento compreensivista e hermenêutico de Weber e Gadamer,  

respectivamente. Desta forma a pesquisa qualitativa ocupa-se da compreensão 

interpretativa da ação social, ou seja, o “[...] o comportamento humano quando e até 

onde a ação individual lhe atribui um significado subjetivo” (MINAYO et al., 2005, p. 

81). 

De acordo com Denzin e Lincoln (1994), as pesquisas qualitativas se 

debruçam sobre os fenômenos em seu setting natural, tentando perceber os 

significados e as representações que os sujeitos conferem a estes.  

Segundo Deslandes e Minayo (2012), a pesquisa qualitativa, mais 

especificamente a que se aplica aos fenômenos sociais, se detém a realidades que 

seriam menos apropriadas a uma perspectiva quantitativa. Para as autoras, o 

universo qualitativo seria o que diz respeito aos significados, aos motivos, às 

aspirações, às crenças, aos valores e atitudes. No entanto, as autoras advertem-nos 

que os resultados que uma pesquisa qualitativa alcança não são incompatíveis 

àqueles alcançados por uma abordagem quantitativa. Há de fato entre eles uma 

oposição, mas esta é complementar e, se bem manejada, pode aprofundar a 

compreensão do objeto de estudo.  

Para Victora (2011), uma das primeiras ocupações dos pesquisadores que se 

lançam ao trabalho de campo com pesquisa qualitativa é acerca do método que 

utilizarão em sua investigação. Dentre as técnicas, normalmente escolhidas, as 

entrevistas semiestruturadas se destacam pela possibilidade que oferecem de 

serem previamente organizadas, sistematizadas e comparadas. 

Segundo Minayo (2012), as entrevistas podem ser definidas enquanto 

conversas, mas com finalidade, e podem ser classificadas em entrevistas de: 

sondagem de opinião, abertas, focalizadas, projetivas e ainda semiestruturadas. 

Estas últimas, que são a ênfase deste estudo, combinam perguntas fechadas e 
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abertas, possibilitando ao sujeito falar sobre a temática proposta de maneira mais 

livre do que ocorreria em indagações eminentemente fechadas e objetivas. 

Entrevista, tomada no sentido amplo de comunicação verbal, e no sentido 
restrito de coleta de informações sobre determinado tema científico, é a 
estratégia mais usada no processo de trabalho de campo. Entrevista é 
acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, 
realizada por iniciativa do entrevistador. Ela tem o objetivo de construir 
informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo 
entrevistador, de tema igualmente pertinentes com vistas a este objetivo 
(MINAYO, 2012, p. 64). 

 
 

  O roteiro foi formulado buscando alcançar a descrição do fenômeno de 

investigação e a investigação das causas do fenômeno em questão. Além disso,  as 

perguntas que compunham a entrevistas foram formuladas em função de 

indagações e intenções específicas que foram delineando a construção do roteiro, 

que foi  dividido em três partes. Na primeira parte as perguntas tinham por objetivo 

obter informações pessoais sobre a interna, bem como dados mais objetivos sobre 

sua drogadição, como, por exemplo, o tipo de droga consumida e o tempo de 

adicção. Quanto às informações pessoais, obtidas neste primeiro bloco de 

perguntas, o nome da entrevistada foi substituído na apresentação dos resultados. 

Em relação às outras informações utilizadas nas análises decorrentes destes dados, 

todas foram usadas sem prejuízos ao sigilo ético a que nos comprometemos 

quando do convite a participação da pesquisa.   

O segundo bloco de perguntas reunia questões específicas relacionadas a 

nossa investigação, sobre a vontade na experiência adictiva. Apresentamos a seguir 

tais perguntas apontando, na tabela abaixo, o que se desejava aferir com cada uma 

delas. Ao todo, foram 14 perguntas, que apesar de terem uma ordem lógica, 

previamente estabelecida, não foram apresentadas na entrevista de maneira rígida.  

Em alguns momentos a entrevistada, enquanto desenvolvia seu discurso, acabava 

respondendo antecipadamente uma pergunta que ainda seria feita, alterando assim, 

não poucas vezes, a ordem pré-estabelecida da entrevista. Entendemos que esta 

flexibilidade favorecia a expressão espontânea do pensamento, sendo um 

fenômeno natural e até positivo da entrevista. Nosso exercício de atenção, neste 

sentido, era cuidar para que nenhuma das perguntas deixasse de ser contemplada, 

independente da ordem em que fossem apresentadas (Quadro 4). 
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Quadro 4 – O roteiro da entrevista e a investigação da experiência adictiva da vontade 
Pergunta Objetivo 

* Porque você está aqui? 
* Como você chegou até a Comunidade Terapêutica? Você 

veio sozinho ou alguém o trouxe?  
* Foi você quem decidiu vir para a Comunidade? Como foi 

essa decisão? 

Aferir de que maneira as internas 
experienciaram a decisão da internação. Se elas 
foram livremente movidas pela consciência dos 
prejuízos que sua drogadição causava-lhes ou 

se outras variáveis acabaram determinando esta 
decisão. 

Quando você ainda estava fazendo uso contínuo da droga, 
você sentia vontade de parar? 

Aferir se mesmo diante da vontade pela droga 
havia outras subjacentes. 

* Já houve algum outro momento em que você tenha tentado 
parar de usar e depois retornou? Como foi(ram) esta(s) 

tentativa(s)? 
* Como você descreveria o que acontecia com você nestes 

momentos em que havia parado, mas que não conseguia se 
manter limpo o quanto gostaria? 

Aferir que elementos atuaram fortalecendo o 
controle da vontade de interromper o uso de 

drogas, e depois que aspectos fragilizaram esta 
decisão de interrupção aumentando a vontade 

pela droga. 

* Você lembra quando foi a primeira vez que usou? 
* Você se lembra o que te levou a iniciar o uso da droga/do 

álcool. 
* Nesse primeiro contato você acha que poderia ter dito que 

não? Você acha que poderia ter decidido alguma outra coisa, 
que não experimentar a droga, ou ter se embriagado pela 

primeira vez? 

Investigar a experiência das internas quando dos 
momentos iniciais da drogadição. De que 

maneira ela vivencia sua liberdade de escolha 
nestes estados iniciais, nos quais a compulsão 

ainda não havia sido instalada. 

Você identifica alguma circunstância ou alguma pessoa que 
tenha te influenciado a dar início ao uso de drogas? 

Aferir se a interna via sua escolha pela droga 
como fruto de sua liberdade, ou como resultado 

de uma influência/determinação. 
Você identifica alguma circunstância ou alguma pessoa que 

tenha te influenciado a parar de usar e vir buscar ajuda? 
 

Aferir se a interna via sua decisão de 
interromper o uso da droga como uma livre 

escolha, expressão de sua vontade, ou como 
resultado da vontade outra pessoa. 

A partir de que momento você percebeu que o uso que estava 
fazendo da droga ou do álcool estava  ocorrendo dentro de 

um padrão mais intenso e contínuo? 

Identificar o momento em que a interna passa a 
reconhecer a perda do controle da vontade 

diante da droga, e que variáveis eram 
associadas a esta identificação. 

 
Qual a diferença entre dar um tapinha e ficar chapado? 

Investigar a experiência do livre agir diante de 
diferentes quantidades de droga consumida. 

Nossa intenção era perceber se ocorriam 
diferentes níveis de controle da vontade. 

Quais são os seus planos daqui para frente. Aferir que desejos movem a continuidade da 
interna no tratamento. 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

O terceiro bloco do roteiro que desenvolvemos era opcional, diferente dos 

dois anteriores que eram imprescindíveis. A preocupação ao formulá-lo foi em 

esbarrarmos na situação de que algumas pessoas são, normalmente, mais dadas à 

fala do que outras. O objetivo era, desta forma, estimular respostas que não 

tivessem acontecido até então, ou em função de uma atitude introvertida da 

entrevistada, ou ainda, por não ter ficado claro ao entrevistador algum aspecto 
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respondido no bloco anterior. Em boa parte das entrevistas, no entanto, a utilização 

deste terceiro bloco não foi necessária.            

A pesquisa não-diretiva, cuja entrevista semiestruturada compõe o arcabouço 

de técnicas possíveis, privilegia o sujeito como elemento fundamental para 

compreendê-lo em suas vivências e fenômenos. Na entrevista semiestruturada a 

presença do entrevistador é consciente e atuante. Aspectos como este, favorecem 

não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e 

compreensão (TRIVINOS, 1987). 

De acordo com Manzini (1990; 1991), a entrevista semiestruturada tem como 

uma de suas vantagens o fato de propiciar o alcance de informações de forma mais 

livre, não havendo um padrão de respostas pré-estabelecidas, que pudessem de 

alguma forma, condicionar ou induzir as respostas.    

Este tipo de entrevista pode favorecer pesquisadores menos experientes, no 

sentido de cuidar para que os temas necessários à sua investigação sejam 

abordados na fala do entrevistado, o que poderia não ocorrer numa entrevista não 

estruturada, pela falta de perguntas previamente organizadas (MINAYO, 2010).  

Manzini (1990; 1991) também destaca a importância do roteiro com 

perguntas principais no referido tipo de entrevista.  No entanto, o autor adverte que 

a mesma estará focada não apenas no roteiro, mas também a uma série de outras 

questões que cercam as circunstâncias do momento em que a entrevista é aplicada.   

Sobre esta percepção do pesquisador a respeito das circunstâncias do campo de 

pesquisa, pode-se afirmar que a presença ativa no contexto da pesquisa é, 

inclusive, uma questão de ética. Isto porque um dado analisado fora de seu contexto 

pode ficar empobrecido em seu significado, fazendo com que a validade da 

pesquisa qualitativa seja questionada (VICTORA, 2011). 

 

3.3 A pesquisa qualitativa e a problemática do suje ito drogadicto 

institucionalizado 

 

Sabe-se que a realidade do sujeito drogadicto está longe de ser um 

fenômeno homogêneo. Por isso, as diversas diferenças de contexto e história 

poderiam alterar completamente o resultado de nossas observações. Desta forma, 
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ao aplicarmos a mesma metodologia na mesma classe de sujeitos, mas que 

estivessem em ambiente e circunstâncias diferentes, certamente chegaríamos a 

outras conclusões e descreveríamos situações bem diversas. A aplicação de 

entrevistas em sujeitos drogadictos ainda em uso contínuo da droga reservaria 

nuances bem específicas em função de muitas variáveis, dentre elas o local onde 

colheríamos tais entrevistas e o seu entorno. Ou ainda, se aplicássemos o mesmo 

instrumento em sujeitos drogadictos em tratamento, mas que ao invés de internos 

em uma instituição estivessem sendo acompanhados em suas casas por suas 

famílias, de certo que as circunstâncias que envolveriam a pesquisa também seriam 

de outra ordem. 

Nosso alvo de pesquisa era o sujeito drogadicto institucionalizado e este 

termo merece aqui uma elucidação. Não era nosso interesse discutir o conceito de 

Institucionalização24. Antes, nos apropriamos da palavra institucionalizado para 

caracterizar a situação do sujeito sobre o qual desenvolvemos nossa investigação. 

Não se trata de um sujeito drogadicto das ruas e cracolândias, nem de um sujeito 

drogadicto que mantém a drogadição dentro de sua casa com a presença de 

familiares e muito menos daquele que vivencia um processo de desintoxicação por 

meio de um tratamento hospitalar. O contexto de nossa pesquisa foi o de uma 

instituição de caráter filantrópico que recebe sujeitos drogadictos com o objetivo de 

recuperação. Este cenário tão específico reservou-nos situações que descrevemos 

a seguir.  

Um dos pressupostos de uma abordagem qualitativa, em seus mais variáveis 

métodos, é o contato mais intenso com o campo de pesquisa. Para Deslandes 

(2005), a ideia de ida ao campo tem nos estudos da antropologia suas raízes, ela 
                                                           

24 O conceito ao qual nos referimos é o de Institucionalização, central nas discussões do campo da 
Análise Institucional, implica raciocinar em termos de duração, temporalidade e historicidade dos 
processos. Em termos práticos temos a análise dos processos de institucionalização com 
referência à sua história. Para um aprofundar-se no referido conceito, sugerimos a leitura de 
Análise institucional e pesquisas sócio-históricas: estado atual e novas perspectivas, de Antoine 
Savoye, publicado na revista Mnemosine , v. 3, n. 2, 2007. Ou a versão online, disponível em: 
<http://www.mnemosine.com.br/mnemo/index.php/mnemo/article/view/275/417>. Acesso em: 17 
abr. 2013. 
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representa ir ao campo para visualizar, escutar, perceber, dialogar. Desta forma, o 

contato com o campo de pesquisa, por ocasião da aplicação das entrevistas, 

apontou-nos situações que favorecem a uma compreensão da rede de significados 

que atuam a todo instante e que, não necessariamente, tomam parte na fala dos 

sujeitos entrevistados. Tais circunstâncias ficam no entorno das entrevistas, mas 

estão diretamente relacionadas ao universo do fenômeno que se intenciona 

investigar. Algumas destas circunstâncias são apenas para serem observadas, 

silenciosamente, outras exigem do entrevistador uma resposta em termos de um 

comportamento concreto. É neste sentido que descrevê-las e buscar uma 

compreensão das mesmas poderão servir de apoio metodológico para pesquisas 

futuras e para pesquisadores que recém-despertados ao interesse pela investigação 

qualitativa, precisarão de referenciais. 

Lembremo-nos mais uma vez que o fenômeno investigado é a relação entre 

Drogadição e Vontade livre, contando com o método das entrevistas 

semiestruturadas para apoio da elucidação da temática. Além dos dados obtidos e 

analisados na próxima parte, identificou-se uma riqueza de informações que foram 

registradas, ainda que nem sempre formalmente, mas que não aparecerão nas 

transcrições das entrevistas, porque também não têm origem na resposta de 

nenhuma das perguntas que foram feitas ao longo das entrevistas. São situações 

externas ao diálogo em si, no momento exato da entrevista. São informações dadas 

pela percepção do ambiente e dos fenômenos que nele aconteciam, como: o 

contato com funcionários, conversas com a direção, imprevistos e até questões de 

ordem clínica. 

Um dos desafios que enfrentamos no trabalho de campo foi a política de 

contenção da abstinência pela medicalização das internas. Ao chegarem à 

instituição, o primeiro passo é o atendimento por um psiquiatra, a fim de verificar 

que medicamentos poderão ser administrados em casos agudos na primeira fase de 

privação da droga, ou outros medicamentos que precisarão ser utilizados de 

maneira contínua. Todavia, quer em função da tentativa de controle da ansiedade 

proveniente a fase abstêmia, ou em função de uma tentativa de regulação do sono, 

por exemplo, o resultado desta medicalização sobre o comportamento de algumas 

adictas ao longo do dia é de entorpecimento.  
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Foi o que aconteceu quando da primeira tentativa de entrevistar Flaviana 25. 

Uma das assistentes responsável por conduzir as internas até o local das 

entrevistas informou-nos da impossibilidade que ela percebia dessa entrevista 

seguir o seu termo. Na noite anterior, Flaviana alternara entre alucinações e crises 

compulsivas de choro, o que levou às assistentes administrarem a medicação extra 

prescrita para estas situações. Flaviana estava, grosso modo, dopada, e suas 

palavras tropeçavam uma na outra. A aparência era de extrema necessidade de 

dormir e, desta forma, entendemos que a entrevista deveria ser remarcada. 

Verificamos a possibilidade de outra interna ocupar o horário que ficou vago nas 

entrevistas daquele dia, e obtivemos êxito. Após duas semanas conseguimos 

proceder à entrevista de Flaviana, que estava lúcida e respondendo fluentemente às 

perguntas que eram feitas.  

A entrevista de Viviane também foi marcada pela questão da medicalização. 

Diferente do caso anterior, Viviane atendeu prontamente o chamado da assistente 

para o momento da entrevista. Ao iniciarmos percebemos que a entrevistada estava 

lúcida e desperta, no entanto, o curso do seu pensamento apresentava-se de 

maneira lenta. Viviane pensava por minutos antes de dar uma resposta, e quando 

se sentia pronta falava com vagareza cada palavra. Havia coerência no que era dito, 

os fatos eram narrados dentro de uma ordem lógica, o que nos indicava que não 

havia uma alteração do raciocínio, ou uma interrupção dos sentidos que impedisse 

que ela se mantivesse acordada para pensar e articular as palavras como nos 

pareceu acontecer com outra interna, Maura. Infere-se que o caso era de uma 

lentificação do pensamento, o que foi confirmado pela assistente, que afirmou que 

recentemente Viviane havia iniciado o uso de medicamentos para depressão. A 

entrevista conseguiu seguir até o fim, no entanto, o tempo de duração da mesma foi 

bastante diferente do previsto. De acordo com o cronograma, neste dia deveríamos 

ter aplicado ao menos quatro entrevistas, o que não foi possível acontecer em 

função do tempo que dedicamos à entrevista de Viviane. 

                                                           

25 As entrevistadas citadas estão identificadas por um nome fictício.  
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A rotatividade das internas na instituição consistiu em outro fator que 

permeou a aplicação das entrevistas no referido contexto. Numa conversa com a 

direção entendemos que nove meses é o tempo estimado para o processo de 

recuperação do dependente químico naquela instituição, mas dependia inteiramente 

do sujeito a decisão de manter ou interromper o tratamento ao longo do processo. O 

fato é que nem todas as internas conseguem seguir este período até o final. 

Percebemos que o número de internas que interrompe o tratamento retornando às 

drogas é grande. No início da pesquisa contávamos com o número de dezoito 

internas que se predispuseram a participar das entrevistas. Ao longo das semanas 

várias delas foram deixando a comunidade e esse número caiu consideravelmente. 

 De maneira prática este aspecto causava certa instabilidade no ambiente, 

uma vez que não era possível prever se as pessoas que havíamos encontrado 

numa semana, nas instalações da comunidade, conseguiriam manter-se no 

tratamento durante a semana seguinte. Em vários momentos ao solicitarmos a 

assistente que nos trouxesse esta ou aquela interna, recebíamos a notícia de que 

estas haviam deixado a comunidade. Em função desta problemática, em certa 

ocasião, das três entrevistas agendadas para o mesmo dia, apenas uma delas foi 

realizada, gerando a necessidade de substituições e trocas entre as internas 

presentes, a fim de não perdermos o dia de trabalho no campo de pesquisa.  

Após a segunda semana em que fatos como este aconteceram, pedimos à 

direção que nos permitisse chegar mais cedo e sair mais tarde no dia que foi 

disponibilizado para fazer as entrevistas. Isso nos possibilitou ampliar de dois para 

cinco o número de entrevistas que normalmente realizávamos ao dia.  Ao mesmo 

tempo em que as baixas iam acontecendo, novas mulheres chegavam à instituição, 

fazendo com que recorrentes vezes fizéssemos todo o processo de apresentação 

da pesquisa e o convite para que as novas internas aderissem à mesma. Desta 

forma fomos conseguindo manter o número de sujeitos de pesquisa, mesmo diante 

da alta rotatividade.   

As crises de abstinência tinham em seu grupo de sintomas, episódios de 

extrema ansiedade e, às vezes, crises depressivas. Algumas entrevistas 

aconteceram exatamente nestes momentos fazendo com que o curso das perguntas 

fosse conduzido de maneira a suportar a angústia presente e manter uma 

possibilidade de que a entrevista seguisse até o final.  
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Foi o que aconteceu na entrevista de Jô, que chegou à sala chorando 

compulsivamente. Antes de ligarmos o gravador, foi oferecido a ela à possibilidade 

de deixar para outro dia a entrevista, ao que ela respondeu negativamente. Durante 

os primeiros trinta minutos da conversa, Jô tremia, soava as mãos e chorava, sem 

conseguir falar uma frase que não fosse aos prantos. A todo instante Jô repetia a 

ideia fixa de ir embora. Conseguia falar de si, em função das perguntas que eram 

feitas, mas em certo momento seu discurso era interrompido pela ideia fixa: “mas eu 

quero ir embora, eu quero ir embora!”. Em certa altura da entrevista, Jô começou a 

acalmar-se, parou de tremer e já conseguia conversar sem chorar. Quando se 

percebeu mais tranquila, contou-nos que na noite anterior não havia tomado o 

remédio para dormir porque entendia que não precisava mais, que a crise de 

abstinência já estava passando, todavia percebeu que sua intuição estava 

equivocada. Agradeceu por termos mantido a entrevista mesmo diante de sua crise 

e disse que estava sentindo-se melhor.   

Algo similar aconteceu com Elaine, mas o final da crise de abstinência não foi 

o mesmo. A entrevista começou a ser gravada com o aceite da interna, contudo ela 

não conseguia se ater às perguntas. Seu discurso, marcado também por muito 

choro, repetia o desejo de ir embora por causa dos filhos. Falava do quanto havia 

magoado a mãe, agredido a mãe, contou-nos, em detalhes, o momento em que a 

esfaqueou por causa do crack. Não nos parecia ser possível ou recomendável 

introduzir as perguntas do roteiro, uma vez que sua crise só piorava. Optamos  por 

manter uma atitude de escuta respeitosa em seu desabafo descontrolado e, quando 

possível, ressaltava-se a importância de seguir o tratamento para reaver a vida que 

tanto gostaria de retomar. Ao percebermos que a crise durava mais tempo do que 

se imaginava, desligamos o gravador e passamos a investir na tentativa de acalmar 

a interna e ajudá-la a voltar para o alojamento. Agendamos uma nova tentativa de 

entrevista para a semana seguinte, mas ela não estava mais lá. A crise de 

abstinência que presenciamos no ato da entrevista, culminou na interrupção de seu 

tratamento.   

Houve ainda outra situação, destas que selecionamos para registrar no 

presente trabalho, que nos remete aos prejuízos permanentes que o uso prolongado 

de álcool ou drogas pode causar. Trata-se das lesões cerebrais recorrentes em 

sujeitos drogadictos que fizeram uso crônico e em grandes quantidades de certas 
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drogas. No dia da apresentação da pesquisa, todas as internas foram levadas a 

uma sala de convivência, onde a exposição dos objetivos e da metodologia da 

pesquisa foi feita. Ao final, fizemos o convite à adesão na pesquisa e distribuímos os 

termos de livre consentimento para que pudessem ser lidos e assinados. Todas 

assinaram, e em função deste aceite preparamos o cronograma de entrevistas.  

 Maria Flor assinou o termo, e foi uma das primeiras na ordem do referido 

cronograma. Contudo, quando solicitamos a assistente que nos trouxesse a interna, 

a mesma hesitou. Explicou-nos que não acreditava que fosse possível uma 

entrevista com esta interna, uma vez que ao chegar à instituição trazida por um 

órgão religioso, Maria Flor recebeu o diagnóstico de demência do serviço de 

psiquiatria que as atende. Segundo a assistente, a interna afirma não lembrar-se de 

nada sobre seu passado, suas frases na maioria das vezes não fazem sentido e seu 

comportamento emocional assemelha-se ao de uma criança de sete anos. 

Entendemos que Maria Flor foi acolhida na comunidade, em função da drogadição, 

mas o crack e o álcool já haviam devastado seu cérebro. Neste caso optamos pela 

não realização da entrevista. 

Podemos afirmar que, mesmo em um ambiente tão propício a problemáticas 

como estas descritas, a maioria das internas foram capazes de fornecer 

informações importantes sobre o objetivo principal da pesquisa que era realizada. 

Percebemos que algumas situações podem prejudicar, e em alguns casos até 

impedir, a aplicação das entrevistas e que estas podem ser previstas, à medida do 

possível, a fim de serem administradas.  

Além do que foi apresentado até aqui, poderíamos discorrer sobre os efeitos 

positivos que a fala propiciada pela entrevista exerceu sobre algumas das 

entrevistadas, indicando o caráter terapêutico que a mesma pode ter. Mas esta 

discussão deixaremos para produções futuras, objetivando na próxima parte uma 

análise das entrevistas com foco nas questões que implicam a drogadição e a 

vontade.    
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4. RESULTADOS 

 

Reservamos para esta última parte um dos grandes favorecimentos que a 

presente pesquisa proporcionou. Tão importante quanto às teorias, as definições 

das substâncias, as descrições e sintomatologias, a experiência do drogadicto lança 

luz ao esforço de compreensão acerca de como a capacidade volitiva é vivenciada 

diante da drogadição.  Ninguém melhor do que o próprio sujeito pode dizer sobre si 

e suas escolhas. 

Inicialmente apresentaremos, de maneira panorâmica, as informações 

pessoais, bem como as temáticas principais, percebidas nas entrevistas. 

Posteriormente o leitor terá a oportunidade de acompanhar de maneira mais 

profunda e detalhada a história de quatro entrevistadas, podendo assim notar os 

momentos de suas decisões e deliberações, que vão acontecendo diante do 

fenômeno da drogadição. Quanto às demais entrevistas, estas serão apresentadas 

ainda nesta parte da pesquisa, em uma seção específica, abordamos alguns 

trechos de seus discursos que apontavam-nos a questão do livre arbítrio.  

Como resultado o leitor poderá assimilar algo peculiar da experiência adictiva, 

da vontade de cada um dos sujeitos que consentiram em participar da pesquisa. Ao 

final, tentamos destacar entre as entrevistas apresentadas, trechos que, de alguma 

forma, nos permitiram fazer associações com as teorias da vontade enunciadas na 

segunda parte da pesquisa.  

 

4.1 Perspectiva Panorâmica: uma visão geral da anál ise dos relatos 

 

  Cada entrevista apresentou-nos múltiplas possibilidades de discussão sobre 

a vontade e também sobre temáticas diversas implicadas na experiência adictiva.  

Apresentamos a seguir um apanhado geral das entrevistas e dos aspectos da 

experiência adictiva, da liberdade e da vontade, que se destacaram por se repetirem 

nos discursos. Tais aspectos  chamamos de “analisadores”.  

 Para tanto, dividimos as informações pertinentes em duas tabelas. A primeira 

delas contempla as informações mais básicas obtidas nas entrevistas, como: o 

nome (que ora apresenta-se de forma fictícia), a idade das internas, o tipo de droga 

mencionado na entrevista e o tempo de internação na instituição. O tempo de 
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internação, apresentado abaixo, foi considerado em relação à data da realização da 

entrevista, ou seja, outubro de 2012. Já o tempo de uso da droga foi contado a partir 

da época da primeira droga que a interna utilizou até a data em que a entrevista 

aconteceu. Em relação ao álcool o tempo do uso desta substância, em caráter de 

adicção, foi considerado a partir da primeira embriaguez (Tabela 3).  

 

Tabela 3 –  Panorama Qualitativo dos Sujeitos da Pesquisa e dados sobre sua drogadição. 

Nome Idade Drogas Mencionadas Tempo de 
uso 

Tempo como 
Interna 

Mary 38 
  

Álcool 6 anos 3 meses 

Silvana 27  Maconha, cocaína, crack, loló,  benzina, cigarro 
e álcool. 

12 anos 15 dias 

Sandrinha 29 
  

Maconha, cocaína e crack 16 anos 3 meses 

Maura 43  Álcool 10 anos 1 mês 

Jô 25  Crack, cocaína,maçonha, loló e Esctasy. 10 anos 3 meses 

Rutiele 31  Álcool, cocaína, maconha, cigarro. 16 anos 6 meses 

Elaine 20 
  

Crack, loló e cocaína. 3 anos. 20 dias 

Neide 36  Crack e cocaína. 6 anos 15 dias 

Luiza 36  Crack, cocaína e álcool. 3 anos. * 2 meses 

Fabiane 29 
  

Tabaco e  crack 11 anos 1 mês 

Virgínia 30 
  

Cocaína, maconha, crack, cigarro e álcool 16 anos 8 meses 

Patrícia 27 
  

Maconha, cocaína, crack, loló Álcool, cigarro 13 anos 3 dias 

Viviane 35 
  

Crack e álcool 24 anos 15 dias 

Luciana 35 
  

Cocaína, crack, maconha e cigarro. 27 anos ** 15 dias 

Ivanete 45 
  

Maconha e crack 25 anos 1 mês 

Lyla 43 
  

Heroína, cocaína e crack. 14 anos 7 meses  *** 

Flaviana 23  Maconha, cocaína e cigarro. 6 anos 4 meses 

Carla 26 
  

Cigarro, maconha, cocaína e crack. 16 anos 16 dias 

* No caso de Luiza, o tempo se refere somente ao crack, uma vez que não soube precisar o tempo que se 
manteve usando as outras drogas. 

** O tempo de uso descrito nos dados de Luciana diz respeito a 27 anos de uso do tabaco, uma vez que ela 
afirmou ter começado a fumar aos oito anos de idade. Aos dez anos iniciou o uso da maconha e nos últimos oito 

anos fez uso de crack. 
*** Lylla veio transferida de outra instituição onde havia completado seis meses de internação. Já contavam 30 

dias de sua chegada à comunidade terapêutica, completando então sete meses de internação ao todo. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Acerca das drogas de uso mencionadas pelas internas destacamos tanto a 

variação quanto a incidência.  A teoria nos apresentou, em termos de uma 

conceituação formal, o escalonamento regressivo de drogas no qual o sujeito vai 

reduzindo os danos através de metas específicas, que podem incluir inclusive o uso 

de drogas de menor impacto sobre a saúde, até a interrupção do uso 

(REALE,2004). No entanto, o fenômeno que percebemos nos relatos apresentou-

nos o movimento inverso. Também a idéia de um processo, também a idéia de uma 

progressão, mas levando a um envolvimento com drogas cada vez mais pesadas.  

Poderíamos denominar tal fenômeno de escalonamento progressivo de drogas.   

É relevante destacar que das entrevistadas em questão, apenas duas, e 

estas foram aquelas que relataram o álcool como droga exclusiva de adicção,  não 

apresentavam o crack como o motivador cabal e derradeiro para a reconhecida 

necessidade de internação. Isto implica dizer que quase todas as internas usuárias 

de drogas ilícitas tiveram seu estado de danos agravados pelo uso de crack. 

Também é real que, destas, nenhuma delas iniciou sua trajetória adictiva com o 

crack, tendo ascendido até o mesmo a partir de um escalonamento progressivo 

entre as diversas drogas que experimentaram.    

Sobre as informações dispostas na próxima tabela (4), vale dizer que, no 

roteiro da entrevista que aplicamos, não incluímos uma pergunta específica sobre o 

uso do tabaco, no entanto, algumas internas o mencionaram como uma de suas 

adicções. Pode-se supor que as entrevistadas que não apresentaram o tabaco 

como uma das drogas de adicção podiam até ter o hábito de fumar, mas faziam-no 

em caráter recreativo. Pode-se considerar também que mesmo não tendo 

mencionado o tabaco como droga de adicção, este podia ser usado de forma nociva 

sem que, no entanto, a entrevistada se desse conta disso. De qualquer forma, 

nosso objetivo era partir das representações das internas sobre sua drogadição e o 

livre arbítrio, implicando para tanto que deixássemos em segundo plano o que era 

possível inferir, mas que não fosse obrigatoriamente dito ao longo da entrevista. 

Quanto ao uso do tabaco, registramos também na tabela (4) as internas que 

apontaram o tabagismo no início de sua história adictiva, ascendendo 

posteriormente a novas adicções.    
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Nesta segunda tabela de apresentação de resultados,  apresentamos os 

nomes fictícios das internas relacionando-os aos analisadores que puderam ser 

identificados em seus discursos. Na coluna “Família adictiva” é importante salientar 

que nem sempre ter um familiar drogadicto é sinônimo de que o sujeito reconheça 

este fato como tendo sido uma influência para iniciar o uso da droga ou para ter 

recaídas de uso.  

Desta forma, a tabela (4) mostrará ao leitor alguns sujeitos que têm familiares 

drogadictos, mas que não citaram este fato como um aspecto de relação com sua 

drogadição. Isso demonstra que, de fato, pode ter ocorrido outro motivador talvez 

mais contundente para a inserção do sujeito na adicção, do que a influência de um 

familiar drogadicto. Todavia, também pode ter sido que, para este sujeito, tal 

influência não tenha sido percebida como uma má influência, o que não significa 

que ela não tenha de fato acontecido. Nestes dois casos haverá uma marcação na 

coluna “Familiares Adictos”, indicando a relação de parentesco com o membro da 

família mencionado. 

 Todavia, também houve sujeitos que fizeram menção aos seus familiares 

adictos como influenciadores de sua drogadição. Nestes casos, além da marcação 

na coluna “Familiares Adictos”, outra marca será registrada na coluna “Influência da 

Família Adictiva”.  
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Tabela 4 – Análise Qualitativa em função dos Analisadores 
 

  Analisadores 

    

Nomes das 

Internas 

 

Influência do sistem
a de 

C
renças 

Influência de D
em

andas 
E

m
ocionais 

M
aternidade e interrupção do 

 uso de drogas 

M
eio social favorecendo ao 

uso de drogas 

 F
am

iliares adictos 

Influência da F
am

ília A
dictiva 

 Influência da fam
ília na 

decisão pela internação 

A
spectos religiosos e a 

V
ontade 

C
uriosidade e vontade 

U
so do tabaco no início da 

história adictiva 

Á
lcoolism

o no início da  

história adictiva 

Mary              * 

Silvana     Marido       

Sandrinha     Pai       

Maura     Mãe, pai , 
irmão, avô e 

tias. 

       * 

Jô     Mãe, pai, 
companheiro. 

      

Rutiele     Pai, tios, tias.       

Elaine       Mãe       

Neide     Esposo       

Luiza     Filha       

Fabiane     Companheiro       

Virgínia     Pai eTio.       

Patrícia            

Viviane     Pai       

Luciana     Mãe,filho, 
esposo 

      

Ivanete     Companheiro       

Lyla     Mãe, irmã, 
companheiro 

      

Flaviana     Irmão       

Carla     Esposo, irmão       

*Estas duas internas iniciaram sua história adictiva com o álcool sem, no entanto, terem experimentado outras 
drogas, fazendo do mesmo sua única substância de adicção. 

Fonte: dados da pesquisa. 
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4.2 Quatro histórias sobre drogadição e livre arbít rio 

Das entrevistas realizadas selecionamos 4 relatos e passamos a desenvolver 

uma análise mais aprofundada dos mesmos.  Esta seleção ocorreu em função da 

capacidade que percebemos em algumas entrevistadas de se expressarem melhor 

através da fala.  

 

4.2.1 A Entrevista de Jô 

 

Jô, vinte cinco anos de idade, já contava três meses de internação quando a 

entrevistamos. Desde os quinze anos fumava maconha e aos dezenove conheceu o 

crack. Ao longo destes quatro anos, Jô teve quatro filhos, tendo chegado a morar 

com um companheiro por um tempo. No entanto, o crack foi destruindo todas as 

possibilidades de manutenção de uma família, culminando com o fim do referido 

relacionamento. Segundo Jô, seu companheiro não suportava vê-la se “acabando” 

nas drogas, e preferiu ir embora. Este evento desencadeou, de certa forma, o 

processo que levaria Jô ao tratamento. Quando ele resolveu ir embora, ela também 

resolveu deixar sua casa e foi procurar uma tia em outra cidade. 

Ela foi conversou comigo, ela falou: “Eu não tô aqui pra te dá sermão, eu 
não tô aqui pra falar que você não tem mais jeito, mas eu tô só apenas pra 
te dizer que o dia que você realmente quiser ajuda que é pra você me 
procurar que eu vou te ajudar”.  Aí eu saí da casa dela, e foi num domingo, 
foi...  e aí ela me chamou pra ir pra igreja, eu não fui. Fui pra casa de uma 
colega minha, me droguei, mas aquelas palavras dela ficou gravado na 
minha mente. Aí usei droga a noite toda e quando chegou de manhã, 
mesmo na hora ali que eu tava fumando, eu falei: “Minha colega eu vou sair 
dessa vida que eu não aguento mais, isso não é vida que nem um animal 
merece viver”. (todo relato chorando). 

 

É importante ressaltarmos o papel que a desistência do companheiro teve na 

escolha de Jô pela abstinência. Quando ela decidiu ir para outra cidade, ela o fez 

em reação ao fim do relacionamento. Ao longo da pesquisa de fato este estímulo de 

uma relação afetiva apareceu recorrentemente nas histórias das adictivas, e com Jô 

não foi diferente. Neste caso, perder o companheiro fez com que ela mudasse, de 

alguma maneira, a forma como vinha agindo, a começar pelo cenário onde sua 

adicção era alimentada e as pessoas que a cercavam. Se foi pela perda de uma 

pessoa que Jô decidiu mover-se em outra direção, ao menos geográfica, foi também 
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em função de um outro relacionamento significativo que outras decisões foram 

sendo tomadas.  

Ao chegar à casa da Tia, Jô foi recebida com uma atitude que nos pareceu 

bastante consciente do potencial que existe nas pessoas, mesmo as drogadictas, de 

fazerem escolhas diferentes do que estão fazendo e de decidirem de maneira mais 

assertiva sobre sua compulsão pela droga. Jô não foi recebida como uma vítima da 

droga, nem tão pouco como alguém para quem já não havia o que ser feito. Ao 

invés de maternalizá-la em função do sofrimento visível, a reação da Tia demonstra 

sua opção de não atuar por meio de um discurso moralizador e, além disso, apontar 

para a capacidade de Jô de tomar decisões: “o dia que você realmente quiser ajuda 

[...]”. 

 Aparentemente esta fala não havia produzido nenhuma alteração no 

comportamento de Jô. No dia seguinte, Jô vai até a casa de uma amiga e usa a 

droga. Ocorre que ainda sob o efeito da droga, algo diferente começa a acontecer. 

Mesmo tendo usado droga à noite inteira, Jô lembra-se das palavras da Tia, conclui 

que aquela não era a vida que ela desejaria viver e decide: “Minha colega eu vou 

sair dessa vida”. Demonstrando a possibilidade que certos drogadictos têm de agir 

por conta própria em relação às suas decisões. Jô procura a Tia e espera por ela. 

Este momento era aquele esperado pela Tia, quando Jô quis ajuda e agiu em 

função a este querer e não a outros que a empurrariam para as drogas novamente. 

O próximo passo foi apresentar Jô a uma comunidade religiosa e, sobretudo, 

a uma pessoa conhecida como líder, que a abraçou e passou a proferir-lhe palavras 

que buscavam resgatar a auto estima e o senso de valor da vida. Percebemos que 

sentir-se parte de uma comunidade e ter uma liderança que lhe conferia 

credibilidade e estímulo, foi de grande importância para o processo de recuperação 

de Jô. Acreditamos que foi em função do grande desgaste que a família nuclear 

acaba vivenciando com um familiar drogadicto, que sua mãe não conseguia agir 

desta forma. Jô assume que havia magoado muito a mãe tendo feito coisas que 

classificou como “horrendas” por causa do crack. A consequência foi uma atitude de 

completa desesperança e falta de credibilidade: “eu cheguei ao ponto de até mesmo 

minha mãe falar pra mim, que pra mim só a morte mesmo”.  

  Ao encontrar o apoio da Tia, da líder e da comunidade religiosa, Jô reúne 

forças para manter sua decisão. Ela nos relata que mesmo adicta ao crack, 
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conseguiu manter-se abstêmia por 15 dias, sem nenhum tipo de institucionalização 

ou medicalização, “interna” na casa da Tia e pela ação de sua própria vontade. Jô 

recebeu  o convite e a sugestão de uma outra ajuda: a internação numa clínica. Esta 

clínica, que a tia e a líder se referiam, tratava-se de uma Comunidade Terapêutica 

para mulheres adictas situada em um bairro próximo ao local onde elas moravam. 

Jô nos contou sobre a decisão se alegrando pela autoria da mesma, e afirma: “Aí eu 

peguei e falei: “Vou. Eu aceito, eu quero, [...] fui eu que decidi vir”. 

 Jô nos contou também que antes de mudar de cidade e procurar ajuda da 

Tia, ela já sentia vontade parar. No entanto, reconhecia uma fraqueza desta vontade 

diante da adicção. Ela chegava a pedir à mãe: “Mãe me interna, me interna mãe, 

porque sozinha eu não vou conseguir!”. Mas a realidade socioeconômica da família 

impedia que sua mãe lhe prestasse tal auxílio.  

 Em um momento anterior, já havia acontecido de Jô conseguir interromper o 

uso das drogas por alguns meses. Isto se deu por ocasião de uma de suas 

gestações. Neste mesmo tempo ela começou a frequentar uma igreja próxima à sua 

casa, e tudo parecia caminhar de maneira positiva. No entanto, como afirmou Jô, 

“pra quem é usuário só basta uma coisa pra gerar [...]”. Esta afirmativa nos faz 

pensar na fragilidade da vontade do sujeito drogadicto, na dificuldade de manter 

uma decisão, de levar até o fim a vontade e livrar-se das drogas. Desfrutando desta 

trégua que ela mesma se permitiu em relação ao crack, Jô recebe um telefonema 

noticiando o falecimento de seu pai.  

Aí um belo dia eu tava em casa e o telefone tocou...  (chorando muito) Aí 
falaram: “Seu pai foi assassinado.”; e eu sequer pude ir ao enterro, e essas 
coisas mexem muito comigo, porque eu não consigo esquecer! Quando 
você vê é fácil, agora... Como você vai esquecer uma coisa que você não 
viu? Às vezes eu penso até que é doida. Às vezes quando eu saio aqui, eu 
vou nas igrejas por aqui , eu fico procurando pra ver se eu acho meu pai. 
Que eu não acredito sabe? Principalmente na maneira que mataram meu 
pai. É muito coisa. (chorando) [...] Aí eu peguei e falei: “Chega.” Eu fui, 
desisti, comecei cair, comecei usar. 

 
Desta forma, um evento traumático desencadeia uma recaída. Pode-se 

considerar que, muitas vezes, o que ocorre com alguns drogadictos não é uma não 

vontade de parar de usar, como diriam alguns, mas uma dificuldade de manter-se 

firme nesta decisão. No caso de Jô, sua fragilidade emocional diante da perda do 

pai enfraquece sua vontade, e ela volta a usar droga.   
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Inferimos que foi no contexto de sua família nuclear que Jô acabou 

desenvolvendo suas primeiras adicções. Ela relata que sua mãe bebia e também 

fumava. Da mesma forma ela começa a fumar, e do cigarro de tabaco veio o cigarro 

de maconha e em seguida o crack, porque afinal “um vício puxa outro”.   

Notamos no relato de Jô o papel de adicções às drogas lícitas, como o álcool 

e o tabaco, na indução ao uso de outras drogas. Mas também o fato de fazer parte 

de uma família adicta influenciou as decisões de Jô em direção ao uso das 

primeiras substâncias. A relação com sua mãe foi se fragmentando a cada dia, não 

apenas em função da adicção de Jô, como também de problemas relacionados à 

adicção da mãe. Jô nos relata um dos momentos em que a mãe havia passado a 

noite no “forró”, bebendo, e durante uma discussão ela teria agredido a filha com um 

tapa no rosto. Essa foi a primeira vez que Jô saiu de casa, passando a nutrir grande 

ressentimento da mãe. Com o pai a relação era bem diferente, ela falou com muito 

mais ternura e carinho do mesmo, apontando, no entanto, que ele era morador de 

rua e também usuário de crack.    

Além da influência da família no uso de drogas, Jô também vivenciou a 

indução do meio que vivia para o começo do uso do crack. Assim como seu pai, seu 

primeiro marido foi assassinado por causa das drogas. Nesta época Jô decide 

deixar os filhos e ir “viver a vida”. Para sustentar-se ela foi trabalhar no tráfico, 

conheceu um rapaz com quem passou a ter um relacionamento e decidiram morar 

juntos. Mas ele era usuário de crack e fazia uso intenso da droga, inclusive dentro 

de casa. Lembremo-nos que a esta altura Jô já conhecia outras drogas, entre elas a 

maconha e cocaína, todavia a exposição à nova droga foi o favorecimento para 

mais uma variação de sua adicção: “[...] e por eu só ver aquilo rolando, aquilo 

rolando, eu peguei e fui também”. 

 Em certo momento da entrevista Jô passou a apresentar em seu discurso o 

que inferimos ter sido extraído, ainda que inconscientemente, de outros discursos. 

Ela nos diz que o crack é a droga de mais rápida absorção e que ele vicia de tal 

forma que “não adianta [...], não tem cura, infelizmente [...] isso fica no sangue. [...] 

então não adianta [...] você vai usar! Se tivesse um remédio para dar para essas 

pessoas, mas não adianta”.  

A psiquiatria, ao descrever a dependência, parece transmitir uma mensagem 

de desesperança, de irremediabilidade. No entanto, percebemos que no fundo havia 
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um questionamento de Jô quanto à proposta de tratamento que lhe foi apresentada 

pela psiquiatria. A medicalização, já salientada anteriormente, é percebida por Jô 

também como ineficaz: “Como que pode se manter o ser humano ali 24 horas 

dopado só dormindo? Não tem como!”. 

Inferimos que ao buscar outras respostas Jô percebe, neste universo tão 

restrito de opções atravessado pelo determinismo, uma saída para sua adicção. A 

única saída percebida é Deus, que seria mais forte que o determinismo bioquímico 

apontado pela psiquiatria. Ela afirma que só Deus pode fazer uma “limpeza” e que é 

isso que ela percebe que está acontecendo com ela. 

 

4.2.2 A Entrevista de Sandrinha  

 

A história adictiva de Sandrinha também teve início precoce. Aos treze anos 

ela conheceu a maconha, afirmando ter feito um uso moderado até conhecer a 

cocaína, aos vinte e três. Após um ano de uso da nova droga, Sandrinha conhece o 

crack e, para a internação, contaram-se seis anos de múltiplas perdas.  Inicialmente 

o uso acontecia amortecido pela maconha, com o que normalmente os adictos 

chamam de “zirrê” ou “Desirée”, que é uma mistura do crack com o cigarro de 

maconha, o que tende a minimizar os efeitos prejudiciais em relação ao uso do 

crack puro. Segundo Sandrinha, o crack no cigarro “é uma onda menos agressiva 

[...] Acelera menos o coração”.  Agora aos 29 anos, ela reconhece que já não usava 

mais o “zirrê” tendo entregado-se ao crack puro, em pedra, geralmente utilizado em 

latas.  

Ao perguntarmos sobre os fatores que a teriam levado a iniciar o uso de 

drogas, Sandrinha passa a nos apresentar as ideias que nutria, antes de usar 

qualquer droga, e que tiveram um papel importante no futuro envolvimento com as 

substâncias. Não apenas em relação às drogas ilícitas, mas também em relação ao 

álcool, tabaco e outras drogas lícitas, as pessoas têm representações, ideias, que 

acabam fazendo com que usar esta ou aquela substância seja uma escolha 

possível. No caso de Sandrinha a primeira droga que ela teve acesso foi o tabaco. 

Seu pensamento sobre o tabaco era de um certo status, ela via uma beleza em 

quem fumava. “O cigarro... Eu fumei porque eu tenho uma amiga que eu fui dá um 
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trago. Eu achava lindo quem fumava cigarro”. Foi a partir desta ideia que ela decidiu 

experimentar, substituindo-o mais tarde por drogas cada vez mais pesadas.  

Inferimos que na formação de seu sistema de crenças26 seria possível 

encontrar a massificação27 de uma imagem glamorosa de pessoas que fumam. O 

cigarro, muitas vezes, é associado à beleza e à aceitação. Neste aspecto a mídia 

atua constantemente difundindo esta ideia, ao apresentar atores e atrizes, ídolos de 

um sem número de crianças e adolescentes, que fazem uso do tabaco como um 

acessório dos papéis que representam.  

Percebemos que o primeiro uso da maconha se deu mediante certa influência 

do grupo de amigos com o qual Sandrinha convivia. Inicialmente ela mantinha-se 

sem o contato direto com a droga, até chegar o momento em que ela conclui que 

todos usavam, menos ela. Neste caso, o problema era ser diferente de todos, o que 

pode acabar sendo a causa de muitos sujeitos envolverem-se, não apenas com 

drogas, mas desenvolverem hábitos que já são aceitos por seu grupo de 

                                                           

26 Em sua obra Racionalidade, Sofia Miguens (2004) apresenta-nos o chamou de os Três Cânones 
da Racionalidade. Estes tratam das regras fundamentais para tomada de decisão, e seriam: 1) A 
teoria da Escolha; 2) A teoria da Ação/Decisão e 3) A teoria das Probabilidades. Ao elucidar o 
segundo cânone da racionalidade, Miguens (2004) trabalha o conceito de modelo Crença-Desejo que 
embasa a teoria da ação. Nesta perspectiva, uma ação racional é composta sempre por um par de 
pelo menos um desejo e uma crença relevantes.  Estes haverão de gerar uma ação correspondente. 
Entendemos desta forma, que o Sistema de Crenças é este conjunto de crenças e valores que 
elaboramos da realidade (interna e externa). É também, e não apenas, por meio de suas crenças 
que o agente haverá de exercer o juízo sobre os desejos que se lhe apresentam à consciência. Este 
par crença-desejo atuam como influenciadores da ação.  O sistema de crenças pode ser 
compreendido como a estrutura de valores e paradigmas do sujeito, sendo construído ao longo de 
sua história e interação social. O sistema de crenças pode ser mais ou menos favorável ao exercício 
da assertividade do sujeito, atuando como um forte fator de influência sob o comportamento do 
mesmo (DEL PRETTE &  DEL PRETTE, 2003).   

 
27 Fabiano e Silva (2012), afirmam que na cultura, o cultivo do espírito e da identidade social é 
dissolvido nos esquemas de massificação voltados ao consumo e cultivo do modelo econômico 
vigente. Assim a formação da identidade social é atravessada por estes esquemas que produzem 
indivíduos para o consumo do que a máquina social pretende, em função principalmente das 
questões econômicas. A mídia, por exemplo, funciona, ao nosso ver, como um porta voz destes 
esquemas de massificação de ideias que levam à “incorporação de uma baixa taxa de exigência 
cultural, fator que intensifica o atrelamento ideológico e a ausência de reflexão crítica” (FABIANO; 
SILVA, 2012, p.1078). Usamos o termo aqui para expressar a repetição silenciosa e sutil de imagens, 
falas, ações, que consolidam valores. Não apenas a mídia pode ser um agente massificador de 
ideias, mas um determinado contexto também o pode. Ao nascer e crescer numa comunidade onde 
o que se repete a todo instante, é que os hábitos de ingestão de bebida alcoólica e mesmo o uso de 
outras substâncias psicoativas é comum e até positivo, este agente, massificado por estas ideias, 
tenderá a agir em conformidade a elas. “O sistema de crenças pode determinar padrões 
comportamentais interindividuais ou intergrupais e ser fortalecido pelos resultados dos padrões 
adotados” (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2003). 
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convivência. Em alguns casos a não aderência aos hábitos do grupo poderia 

representar, ainda que subjetivamente, uma exclusão ou uma sensação de menor 

valor e não aceitação. Inferimos que este fenômeno acabou influenciando Sandrinha 

em sua decisão por experimentar a maconha. “A maconha porque eu tava junto e 

todo mundo fumava a maconha e só eu não”. Algo similar aconteceu anos depois, 

quando do primeiro uso da cocaína. Ela afirma: “Usei cocaína com ele porque ele 

tava usando e eu queria ficar na onda deles, queria participar, aí achava que eu 

usando ficaria mais próxima a ele”. Desta vez seu interesse era o de chamar 

atenção do seu companheiro que já era usuário, fazendo do uso da droga uma fonte 

de reconhecimento, e de afirmação diante do outro. 

Ainda sobre o uso da maconha, mais uma vez observamos a presença de 

uma ideia subjacente, relativa ao seu sistema de crenças, de que a maconha 

causava alegria, risos e brincadeiras, vivências que Sandrinha não experimentava 

em sua realidade familiar. Infere-se que o anseio por esquecer o que lhe causava 

sofrimento e o desejo de sentir-se bem, colaborou para que Sandrinha decidisse 

pelo uso da maconha. Ela nos afirmou: “Eu achava que a maconha... eu via todo 

mundo assim rindo, todo mundo brincando, e a maconha era a hora que a minha 

mente, daquilo tudo que eu sentia dentro de casa, era uma hora que aquilo tudo 

sumia da minha mente”. 

Nossa dúvida era se o fato de todos ao seu redor usarem maconha foi um 

elemento sentido por ela como determinante para sua decisão de experimentar a 

maconha, ou se a experiência em questão era outra. Questionamos neste momento 

da entrevista se ela sentia que poderia ter feito outra coisa que não ter aceitado 

aquele cigarro de maconha com amigos, ao que ela nos responde afirmativamente.  

Concluímos neste aspecto a importância de estabelecermos uma diferença 

entre influência e determinação. Os relacionamentos e o anseio de lidar com o 

próprio sofrimento foram agentes influenciadores, mas não pareceram 

determinantes para decisão de Sandrinha. A mesma reconhece que se sentia capaz  

de decidir outra coisa, de fazer outra escolha que não aderir ao uso do que lhe foi 

oferecido. Ela sentia-se capaz, só não julgou que fosse o melhor a fazer naquele 

momento.  

E deixei a vida me levar, aí comecei fumando maconha, da maconha os 
meninos ofereceram o crack, comecei usando maconha com crack, 
maconha com crack, até assim, chegar o ponto de uma pedra só na 
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maconha já não era aquele efeito, ai tinha que colocar duas pedras. [...] 
Lembro, com um amigo, tinha um amigo que morava comigo nessa casa 
que eu tenho aqui no Madureira, e ele usava maconha com crack e ele me 
ofereceu. “É maconha com crack você quer Sandrinha?”. Eu falei: “Quero, 
eu quero sentir essa onda”. 

 

Vejamos que a evolução do quadro adictivo de Sandrinha se deu 

gradativamente. Questionamo-nos se após dez anos do uso de maconha, sendo o 

último deles dedicado também ao uso da cocaína, seria possível tomar qualquer 

outra decisão que não fosse experimentar o crack quando este fosse oferecido. 

Sandrinha nos responde dizendo que poderia ter dito não, mas que naquele 

momento ela queria mesmo provar o crack. Não podemos precisar em que medida, 

a esta altura, Sandrinha era de fato livre para fazer esta escolha, ou se já se 

encontrava submetida à drogadição ao ponto de não poder resistir ao crack. No 

entanto, a sensação expressa da entrevistada era a capacidade volitiva presente e 

apontando para a capacidade de livre escolha: “[...] eu poderia ter dito não, eu usei 

porque eu quis”. 

Perguntamos a Sandrinha se em outro momento ela havia conseguido 

manter-se abstemia por algum tempo. A entrevistada nos relata que antes desta 

internação, ela havia frequentado uma Igreja Evangélica e que havia conseguido 

interromper o uso da droga em função de um “propósito” que teria feito com Deus.  

Nesta época Sandrinha já fazia uso do crack, mas conseguiu evitá-lo por sete 

meses. Decidiu que ao invés de drogar-se, manteria uma promessa, um propósito 

feito com Deus. Percebemos a importância do aspecto religioso como uma variável 

de influência sobre a decisão de Sandrinha. Naquele momento a dimensão do 

sagrado parecia ser mais forte do que sua vontade de usar a droga, mantendo-a 

limpa28 por certo tempo.  

Ao longo da entrevista Sandrinha foi clarificando que a decisão de afastar-se 

das drogas por um “propósito” com Deus, na verdade aconteceu motivado por uma 

outra questão: Sandrinha desejava reatar seu casamento e, para isso, contava com 

a atuação do sagrado. Então ela faz uma espécie de troca com Deus: “[...] se Deus 

restituísse meu casamento com essa pessoa, que eu falei com a senhora, que eu 
                                                           

28 Este termo é utilizado corriqueiramente por drogadictos e por profissionais que atuam 
cotidianamente com eles. Ele significa “estar sóbrio”, ou “estar careta” ou ainda “abstêmio” de 
qualquer tipo de droga.  
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nunca mais... abandonaria tudo”. Esta era a real busca de Sandrinha. O desejo de 

reconstruir sua família a levou a buscar, na fé, uma benesse, que lhe custaria 

controlar sua vontade pelo crack. E podemos dizer que por algum tempo, sete 

meses ao total, sua decisão se manteve firme e assertiva.  

Ela alcançou o que desejava. Seu marido voltou para casa e parecia que tudo 

caminharia desta forma. No entanto, contrariando o que inicialmente propusera, 

Sandrinha se deixou levar pelo crack novamente e voltou a usar a droga em um 

padrão ainda mais intenso. Inferimos que ao alcançar seu propósito, o motivo que 

mantinha sua vontade firme em não drogar-se se esvaiu, havendo um 

enfraquecimento de sua capacidade de controlar o desejo pela droga. Era como se, 

sem um motivo, não fosse possível para Sandrinha manter-se abstêmia.    

Esta não era a leitura que Sandrinha fazia sobre o enfraquecimento de sua 

vontade. Quando não conseguiu prosseguir na decisão da interrupção, Sandrinha 

atribuiu a ação contrária àquilo que desejara inicialmente, a algo que não era ela. 

Atribuiu sua mudança de ação a uma “astúcia do Diabo”. Entendemos em suas 

palavras que o pensamento vigente era: “Foi pela minha decisão que fiz um 

propósito e consegui parar por sete meses. Mas foi pela ação do diabo e não pela 

minha deliberação, que não segui adiante nesta decisão e escolhi outra coisa”. 

Dando-nos, assim, a impressão de que era movida na direção da droga, não pela 

sua vontade, mas pela vontade do diabo, ou ainda, pela sua vontade que era 

movida pelo diabo de forma astuta. 

Mesmo diante desta explicação referenciada no sobrenatural, tentamos aferir 

na entrevista quais as circunstâncias humanas que estavam envolvidas neste 

processo de recaída.   

[...] é quando nós voltamos pra minha cidade que é Santo Antônio de 
Pádua, [...] e eu cometi o erro de procurar os velhos amigos: “Vou matar 
saudade de fulano, vou matar saudade de bertano”,  e cometi o erro de 
procurar os velhos amigos. Quando eu procurei os velhos amigos a 
primeira coisa que eles falaram foi: “ Ontem nós fumamos tanto!”. E já me 
deu ânsia. “Fica aqui, dorme aí hoje, que fulano vai vir e vai botar tanto”.  E 
eu fiquei e caí de novo. 

 

Sandrinha já havia mencionado sobre a importância de sua mãe para que ela 

parasse de usar, e se mantivesse limpa por estes sete meses. No entanto, foi no 

âmbito dos seus relacionamentos que ela decidiu voltar a usar droga. Vejamos que 

ela não foi surpreendida por uma pedra acesa oferecida pelos amigos. Ela recebe o 
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convite, ainda sem a presença do crack, decide aceitá-lo e espera a droga chegar. 

Houve tempo para pensar, deliberar, decidir ficar ou não. Mas ela decidiu ficar. A 

própria Sandrinha afirma ter sido um erro procurar tais amigos, no entanto, 

aparentemente a questão não foi a proposta que fizeram, mas sim o quanto 

Sandrinha tinha sua condição volitiva influenciada pelas pessoas que a cercavam. 

Ora ela seguia na direção de decisões que a mantinham longe das drogas, ora na 

direção de decisões que a faziam retroceder e drogar-se, mas a influência do outro 

era sempre forte, marcante.  

Após sua recaída ao uso do crack, seu marido, uma pessoa altamente 

significativa para Sandrinha, pedia constantemente que ela interrompesse o uso da 

droga, sem, contudo, lograr êxito em sua tentativa. Perguntamos a entrevistada 

porque ela achava que não conseguia parar mesmo diante da insistente súplica de 

alguém por quem ela foi capaz de manter-se abstêmia por sete meses. Ela 

respondeu:  

Porque era mais forte do que eu, de todas as drogas que eu usei a 
maconha, a cocaína, o crack eu viciei, na maconha, na cocaína eu não 
viciei, que quando eu falei vou parar eu parei e não senti falta, o crack foi 
mais forte do que eu, o crack quando eu me vi, quando eu me dei conta eu 
já tava viciada. Quando eu falava: “Ah gente, viciar, só vicia quem quer.” E 
essa foi a pior palavra que eu falei [...] Só que era mais forte do que eu, eu 
sentia o cheiro me dava tremedeira, me dava dor na barriga, então era mais 
forte do que eu, entendeu? 

 
Inferimos que ao retornar ao crack seu nível de dependência pode ter se 

apresentado de maneira muito mais severa e que, talvez por isso, os pedidos 

constantes do marido lhe fossem inúteis. Todavia, há um aspecto importante a 

sublinhar neste trecho da experiência de Sandrinha. Ela havia recaído, mas tinha ao 

seu lado o marido que, apesar da não concordância com sua adicção, era sua 

companhia, sua proteção e segurança. Além disso, a discordância do marido, ao 

menos até aquele momento, não havia sido suficiente para que ele decidisse deixa-

la. Inferimos que no momento anterior em que este homem foi o motivo de sua 

abstinência, o que movia Sandrinha não era a influência deste, mas a falta que ele 

lhe fazia. Assim sentir-se segura de sua presença, não a favorecia a interromper o 

uso do crack. 

Que tipo de concepção Sandrinha tinha sobre isto que normalmente 

chamamos de EU? Vejamos que em alguns momentos é a este Eu que ela atribui 
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toda força de sua decisão. “Eu falei quero, eu quero sentir essa onda”, “Não, eu 

poderia ter dito, eu usei porque eu quis”, “Eu usava porque eu queria”. No entanto, 

diante da constatação de sua dependência da droga, ao tentar expressar o que 

acontecia quando ela desejava estar limpa, mas não conseguia, novamente  ela fala 

do EU. Desta vez um Eu fragilizado pela força da química, enfraquecido, em sua 

visão, pela astúcia do diabo. Seu discurso oscila entre: ora um Eu forte, que atua 

inclusive na decisão de experimentar e manter o uso da droga; ora um Eu 

enfraquecido, incapaz de resistir. E então ela afirmou “Era mais forte do que eu”.   

Ao voltar para o crack, Sandrinha começou a envolver-se em roubos, foi 

presa, perdeu as filhas e mergulhou cada vez mais profundamente em sua 

drogadição. Neste momento da entrevista, mais uma vez Sandrinha pareceu atribuir 

a algo externo a si mesma o controle de tudo isso que lhe acontecia: “Então eu 

acredito que eu brinquei com Deus e Deus uma hora botou a mão em mim e falou: 

Chega! Agora eu vou te mostrar como que vai ser as coisas”. Como se suas ações 

estivessem acontecendo em decorrência de um castigo de Deus, e não pela sua 

vontade e deliberação.  

É importante ressaltar que em outras entrevistas também percebemos o 

mesmo movimento. O que inferimos ser, aparentemente, uma tentativa do 

drogadicto de eximir-se da plena responsabilidade pelas suas ações. Atribuir a 

Deus, à família, aos amigos, a responsabilidade de suas ações pode, de certa 

forma, exercer um efeito aplacador da culpa pelas decisões não assertivas. Ou 

ainda, pode reforçar uma posição subjetiva de vítima de certas circunstâncias, ao 

contrário de assumirem-se como agentes que deliberam e são potencialmente 

capazes de controlar sua vontade.     

Usei, comecei usando com muita força mesmo, só que chega uma hora 
que é o corpo da gente que cansa e Deus fala com a gente que a gente tá 
errado. Aí eu senti de Deus. Usei a noite todinha e senti, falei: Senhor eu já 
não aguento mais. 

 

Nesta fala, inferimos que o agente de juízo era outro que não a própria 

Sandrinha. Em sua compreensão foi Deus quem julgou sua ação como errada. Ao 

sentir a reprovação, ela se convenceu a interromper o uso da droga e assumiu que 

já não aguentava mais. No caso de Sandrinha entendemos que, ao menos neste 

momento, esta atribuição ao sagrado do juízo sobre sua ação, acabou por mobilizá-

la positivamente. No entanto, perguntamo-nos até que ponto uma vontade que se 
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apoie no juízo de uma instância externa a si mesmo, é capaz de manter o sujeito 

drogadicto em sua decisão de interrupção. Podemos pensar na direção de que 

justamente por ter sua capacidade de escolha tão fragilizada pela droga é que o 

sujeito necessitará de uma vontade externa à sua, que lhe sirva de apoio às 

deliberações. Todavia, pensando em direção oposta, podemos inferir que, ao atuar 

desta ou daquela maneira, sem ter tido a experiência de que foi por sua vontade 

que agiu, o sujeito poderá ver-se em certo tempo enfraquecido nesta decisão, por 

sustentar, na verdade, uma vontade que não era a sua.  

Estamos longe de chegar a uma conclusão a este respeito, e mesmo a 

entrevista de Sandrinha nos permitiu pensar de maneira diversa. No trecho que 

descrevemos acima, Sandrinha e uma amiga já estavam fumando crack há quase 

sete horas seguidas. Sandrinha afirmou que, mesmo estando no que ela chamou de 

“uma onda muito doida”, começou a pensar em tudo que estava vivendo: a perda 

das filhas, da casa, de tudo. Ao que ela decide que não queria mais viver da 

maneira como vinha vivendo. Mesmo durante o efeito do crack Sandrinha foi capaz 

de deliberar na direção oposta. Ao amanhecer nossa agente deu um outro rumo 

para suas ações. 

[...] eu falei: “ Oh  gente eu já não aguento mais sabe, Deus quer me ajudar, 
mas eu não posso ficar aqui sentada, esperando cair do céu, eu tenho que 
correr atrás. Vou correr atrás das minhas filhas! Eu não sei como. Mas eu 
vou correr atrás e dá um jeito de recuperar minhas filha”. E saí e fui pro 
conselho. 

 
Apesar de em um outro momento Sandrinha ter atribuído a Deus o juízo 

sobre sua ação de usar drogas, na fala acima Sandrinha expressou autonomia em 

sua iniciativa, e a decisão de agir na direção contrária do que vinha agindo até 

então. Ela continuou mantendo a ideia da existência de um ser além dela, que tem 

um desejo de ajudá-la, mas assumiu a responsabilidade de decidir agir. Pela 

expressão “tenho que” inferimos que Sandrinha passou a experienciar uma 

necessidade de sentir-se atuando, deliberando por si mesma.    

Ao chegar ao conselho tutelar, Sandrinha descobriu que suas filhas não 

estavam mais sob responsabilidade daquele órgão, mas haviam sido entregues à 

sua mãe. As conselheiras lhe informam que havia uma chance de ela recuperar as 

filhas, já que a denúncia feita não era por maus tratos, mas pelo uso de drogas. 

Sandrinha tinha seis meses para procurar uma clínica e iniciar o tratamento. A 
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pergunta seguinte feita pelas conselheiras, favoreceu a  compreensão sobre a  

maneira como a agente vivenciava sua vontade naquele momento: “Você quer 

tratamento?”. Ao que ela respondeu prontamente: “Eu quero porque eu não aguento 

mais!”. Diante desta decisão o conselho passou a procurar um local para interná-la. 

No caminho de volta, Sandrinha encontrou com um amigo, um traficante para 

quem um dia ela trabalhou. Agora recuperado, ele olhou para a antiga companheira 

de venda de drogas, e ofereceu ajuda: “Ele falou comigo:” Você quer?”.  Eu falei: 

”Quero”.  Seu amigo marcou com ela para que no dia seguinte  ela estivesse ali com 

sua mala pronta e ele a apresentaria a um pastor e, dali seguiriam para uma clínica. 

E foi o que de fato aconteceu. Tanto para a conselheira que a atendeu no conselho 

tutelar, como para o amigo, e posteriormente para o pastor que a recebeu, 

Sandrinha foi capaz de afirmar sua vontade: “Eu quero a internação!”.  Apesar de 17 

anos do uso de drogas, tendo sido usuária de crack ao longo dos últimos seis anos, 

Sandrinha expressou uma vontade bastante firme. Desta vez não pela droga, mas 

por sua recuperação. 

Após três meses de internação os primeiros resultados começaram a chamar 

a atenção de Sandrinha. Antes do início do tratamento, todo dinheiro que aparecia a 

levava a lembrar da droga e sua “vontade era sair correndo pra favela”. No entanto, 

uma semana antes de realizarmos esta entrevista Sandrinha havia recebido o “bolsa 

família” e nos relatava sua profunda alegria ao perceber que ao ter o dinheiro em 

mãos não teve o mesmo sentimento de antes, expressando uma alteração da 

vontade de usar drogas diante do processo de internação. 

 

4.2.3 A Entrevista de Lylla  

 

Lylla apresentava características socioculturais diferentes das demais 

internas. De família classe média alta de São Paulo, com boa formação, tinha 

conhecido alguns países da Europa, mas agora dividia o espaço da comunidade 

terapêutica com mulheres de classe social bem inferior. No entanto, tinham em 

comum o fato de que suas vidas estavam sendo destruídas pelas drogas. Este 

aspecto nos aponta o fato de que o fenômeno da drogadição não é um risco 

exclusivo de sujeitos que tiveram poucas oportunidades, ou experienciaram 

necessariamente uma realidade de privações financeiras em suas vidas. Lylla não 
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tinha em seu repertório de sofrimento existencial nenhuma destas marcas, todavia, 

os estragos de mais de 15 anos de adicção eram reais. 

 Lylla começa sua entrevista falando de sua condição subjetiva diante da 

drogadição. Reconhece que sua vida tornou-se incontrolável. Sua capacidade de 

tomar decisões de maneira e gerir bem a própria vida apresentava-se em prejuízo 

segundo sua percepção. Em sua fala percebemos trechos de um discurso muito 

utilizado pelos Grupos de Apoio de AA e NA: “Tenho uma doença progressiva, 

incurável e fatal”. Na verdade, Lylla já havia sido encaminhada pela família a 

diversos programas de recuperação e várias internações compulsórias. Esta era a 

primeira vez que Lylla buscava uma reclusão, em instituição, por sua livre vontade. 

Das internações anteriores, todas terminaram em recaídas: “Eu voltava de 

raiva da minha mãe, eu voltava de raiva da internação, eu voltada porque não 

queria, eu era obrigada [...]”. Ser tolhida em sua liberdade acabava exercendo sobre 

ela o efeito contrário à recuperação, acabava sendo mais um motivo para voltar às 

drogas, num exercício de dizer: “eu sou capaz de escolher e decido escolher o 

oposto da imposição que me fizeram”. 

Mesmo com tão poucas informações duas questões já se sobressaltavam em 

relação à experiência adictiva da vontade. Primeiro passamos a ouvir Lylla tentando 

perceber em que sentido esta internação na comunidade terapêutica, que foi fruto 

de sua deliberação, tornou-se diferente das outras em que não lhe fora facultado 

iniciar o tratamento. Outra questão que nos inquietava era sobre os aspectos que 

influenciaram a decisão de Lylla buscar livremente ajuda nesta última internação, e 

ainda as circunstâncias de entorno quando ela foi internada sem a sua vontade.  

O que tem maiores probabilidades de acionar a vontade do sujeito drogadicto 

na direção da ajuda? Mais especificamente: o que mudou tão radicalmente a ação 

de Lylla? Que novos aspectos haviam neste processo de deliberação? 

Ao descrever a maneira como havia chegado à instituição Lylla falou de um 

dos momentos mais difíceis de sua vida.  Ela morava com seu pai havia anos e ele 

era sem dúvidas a pessoa que se mantinha presente mesmo diante de sua adicção. 

Ela afirmou que eles eram grandes amigos, “[...] muito apaixonados, nós éramos 

loucos um pelo outro [...] eu não precisava casar com ninguém, porque eu tava com 

meu pai sempre ali comigo”.  
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A maneira como Lylla descreveu sua relação com o pai chamou-nos bastante 

atenção. Suas afirmativas nos permitiram pensar na possibilidade de uma relação 

incestuosa entre ela e o pai. Mesmo não havendo incesto na realidade, a forma 

como ela se expressava aparentava uma relação de caráter incestuoso, já que se 

colocava como alternativa ao casamento, além do uso do termo apaixonados, que 

não é muito comum para descrever uma relação pai-filha. Seja como for, esta era 

uma das relações de maior importância para Lylla.  

Sob o efeito da droga, ao tentar ser parada pelo pai com um golpe, Lylla 

reage empurrando-o com força o suficiente para que ele batesse a cabeça, fosse 

hospitalizado e logo após viesse a óbito. O discurso sobre esse pai não é coerente 

com a ação que desencadeou a morte do mesmo. Se seu sistema decisório 

estivesse atuando sem prejuízos, imagina-se que esta jamais seria a ação 

escolhida. Inferimos ter ocorrido algum problema de avaliação entre a assimilação 

da situação até a ação de empurrar o pai, que sem o efeito da droga não ocorreria.  

 Lylla relatou ter ficado tão transtornada que passou cinco dias nas ruas da 

Cracolândia e, lá mesmo, desejou pela primeira vez buscar ajuda. Ter 

experimentado alto nível de sofrimento pela perda de uma pessoa significativa 

acabou movendo a decisão de Lylla na direção desta última internação.  

Seu relato mostrou, no entanto, que esta não era a única variável a atuar a 

fim de que ela decidisse internar-se. Lylla afirmou que naquele momento em que se 

viu nas ruas da Cracolândia, ela já não tinha mais para onde ir. O apartamento que 

tinha com seu pai havia sido invadido por crackeiros, com o seu consentimento, e 

havia sido completamente saqueado. Restava-lhe pedir abrigo à sua mãe, ao que 

ela resistia afirmando que sua mãe era uma alcoólatra. 

Minha mãe é uma pessoa legal, mas ela bebe. Ela tá parada. Que eu saiba 
ela não bebeu. Mas ela era assim, ela me mordia e meu pai me assoprava, 
ela me mordia e meu pai me assoprava. Muito radical. Ela também fez é... 
narcóticos anônimos, amor exigente, ela é dependente química. 

 
Não ficou claro até que ponto Lylla não se via em condições de ficar com a 

mãe, seja em função do quadro de Álcoolismo ou de possíveis problemas 

relacionais entre elas, mas o fato é que ao ver-se sem alternativas, sem o apoio do 

pai, ela decidiu pela internação. Até aqui percebemos que das internações 

compulsórias para a internação espontânea uma variável havia mudado: não poder 

contar mais com o apoio do pai. E isto pode ter sido determinante para a nova ação. 



97 

 

Ao longo da entrevista sua ação foi ficando um pouco mais nítida. Lylla 

confessou que na verdade não havia buscado a internação para vencer sua 

adicção.  

E eu busquei ajuda e me internei. Não fui pra isso, fui pra tirar um dias pra 
mim descansar, porque eu tinha muitas internações, eu tava querendo 
colocar minha cabeça no lugar e bolar um plano mirabolante pra eu 
sobreviver na rua. Mas eu não tava com cabeça nem pra me prostituir, 
porque eu tava mal, depressiva, meio em choque com a morte do meu pai, 
com a perda da minha casa, com a perda de tudo, da minha vida, com a 
minha perda.  

 
Lylla afirmou que nos dias em que esteve nas ruas da Cracolândia, sua 

intenção era “despirocar de vez”, que agiria sem reservas, sem limites. Todavia, 

Lylla afirmou ter um problema: o fato dela nunca ter tido “uma tendência ao tráfico, 

ao roubo, a fazer maldade [...]”, este não era o seu perfil. Ações contrárias à lei 

eram reprovadas por Lylla e estes valores do seu sistema de crenças pareciam 

ativos sobre suas ações e decisões, mesmo diante do uso do crack. 

Nada acontece por acaso, eu não tenho essa tendência a entrar pro crime, 
eu sou anticrime, eu sou sociedade total, eu sou paz e amor, sou justiça 
entendeu?  Eu sou a favor das pessoas que trabalham como um todo, eu 
sou altamente contra crime, contra facções eu não suporto tanto o tipo de 
música quanto o comportamento deles. Eu era apenas uma usuária que 
comprava minha droga. Sei que comprei muito fuzil, muitas bombas, muitas 
AR15, muitas granadas pro tráfico porque meu dinheiro era pra isso, mas 
não porque queria. 

 

Seus valores eram completamente contrários a qualquer ação que 

alimentasse ou favorecesse o mundo do crime, no entanto, pela ação de consumir  

e investir seu dinheiro na droga, ela favorecia o tráfico. Ela afirma: “Não era porque 

eu queria”. Não queria, mas agia assim. Percebemos então que esta ação 

contrariava o que poderíamos chamar de sua vontade deliberada, refletida. Então 

não era em nome desta vontade pensada que Lylla agia. Deveria haver outra 

vontade, outra categoria de vontade, que naquele momento a levava a agir tão 

opostamente ao seu sistema de crenças. 

Perguntamos se nos momentos em que ela ainda estava fazendo uso 

contínuo da droga, se havia tido vontade de parar. A entrevistada nos respondeu 

que sempre tinha vontade de parar, todavia, ela concebia a dependência química 

como uma “doença comportamental”, fazendo com que a ação de usar a droga 

fosse apenas um detalhe, um desdobramento de uma série de outros 

comportamentos anteriores. Pareceu-nos que Lylla fazia uma diferença entre a 
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vontade e o comportamento. Uma coisa é a vontade de parar, outra coisa são as 

ações, os comportamentos que de fato conseguem ser expressos. Assim existiriam 

outros aspectos, que não a vontade, que estariam atuando sobre a deliberação da 

ação.  

Eu tenho discernimento que minha doença é de comportamento, é 
comportamental, porque o dependente químico, eu tô falando de mim, eu 
me torno, a gente se torna manipulador, dissimulado, mentiroso. 
Dependendo da mente da pessoa: maquiavélica, maldosa, a gente bola 
planos incríveis pra gente conseguir o que a gente quer, pra chegar na 
nossa meta que é a droga entendeu? 

 
O senso comum talvez diria a respeito de alguns atos do sujeito drogadicto, 

que ele age sem pensar, por impulso. A experiência de Lylla nos mostra que não se 

trata de um não pensar. Não há - pelo menos enquanto não estamos falando de 

comas alcoólicos ou perda de consciência pela overdose, ou transtornos mentais 

pelo uso da droga -  uma perda da racionalidade, da capacidade do sujeito pensar, 

o que parece ocorrer é uma mudança na forma de pensar, que vai resultar num 

grupo de ações e comportamentos que não seriam vistos sem a ação da droga.  

No discurso de Lylla nos foi possível inferir o que estamos preferindo chamar 

de níveis da vontade. Ao falar de sua vontade de parar de usar do crack, Lylla nos 

fala de uma experiência que ainda não havíamos ouvido nas entrevistas realizadas 

até então, ao menos não de maneira tão explícita. Ela reafirmou que, apesar de 

tudo, ela tinha vontade de parar, mas  que  não colocava sua “total vontade em cima 

disso”, sua “real busca”. Isto nos fez pensar na possibilidade de categorias da 

vontade ou de níveis da vontade. Ela falou da existência, conforme sua percepção, 

de uma vontade total, o que pressupõe uma vontade não total. Então o que a 

mantinha nas drogas era uma vontade parcial. Interromper o uso significaria uma 

ação decorrente de uma vontade total. 

 Na entrevista de Jô de maneira mais sutil, e agora na entrevista de Lylla de 

forma mais objetiva, percebemos mais uma vez uma referência aos paradigmas do 

tratamento nos grupos de apoio dos Narcóticos Anônimos.  

Como eu me internei em muitas clínicas de narcóticos anônimos onde eles 
falavam a todo momento que a doença é progressiva, incurável e fatal e 
não tem cura, eu falava:  “Não tem cura, não tem cura, eu vou continuar 
tomar essas medicações que me bombardeiam, me botam pra dormir e eu 
não consigo me reincidir na sociedade porque eu já não consigo me ver 
uma pessoa normal, não tem cura, não tem cura.” 
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Determinados tratamentos que Lylla experimentou antes desta última 

internação, a seu ver,  reforçavam uma impossibilidade do controle da vontade. Não 

acreditamos que este tenha sido o objetivo ou a intenção de nenhum destes, no 

entanto, inferimos ter sido este o sentido absorvido pela interna em questão.  A 

conclusão de Lylla pareceu caminhar para o extremo que afirma a incapacidade 

volitiva do sujeito, ou melhor, a incapacidade do agente drogadicto de agir de 

maneira salutar e funcional novamente. Outros tratamentos poderiam levar o sujeito 

a outro extremo: acreditar  numa plena condição do sujeito de deliberar a favor de si 

e de sua recuperação, apenas por meio de laboterapia, palestras religiosas e 

atividades afins. Seriam estes os seguimentos avessos à medicalização para 

recuperação de drogadictos. Existem ainda serviços de apoio que, mais dificilmente, 

levariam os sujeitos às duas percepções extremistas como acabamos de 

apresentar: os que conjugam recursos de laboterapia29, palestras religiosas e 

também a intervenção medicamentosa.  

Ocorre que as três abordagens citadas não atuam com uma estimulação dos 

processos decisórios com ênfase na autonomia e na capacidade do sujeito agir de 

maneira mais assertiva. O discurso religioso apesar de reforçar uma série de outros 

aspectos importantes para o suporte deste sujeito, não atua, a nosso ver, 

reforçando a capacidade do sujeito fazer melhores escolhas, ao contrário, o 

discurso é que ele é incapaz de fazê-lo sem a atuação de algo que seja maior do 

que ele. Desta forma, no final das contas, mesmo o que nos parece a melhor das 

opções, não se trata de um estímulo, uma ação regenerativa que seja, da 

capacidade de livre escolha do sujeito. Como se a droga o incapacitasse em sua 

volição para sempre. Todas estas abordagens têm aspectos necessários ao 

processo de suporte ao adicto, mas falta-lhes estratégias que levem em conta o 

sistema de deliberação do homem, seu potencial e sua capacidade volitiva.   

Um dos momentos de abstinência de Lylla chamou bastante a atenção. Ela 

nos contou que em dado momento havia conseguido manter-se limpa por nove 

                                                           

29 O entendimento da palavra vêm da compreenção de “labor” como sinônimo de “trabalho”, portanto, 
“laboterapia” é a busca dos efeitos terapêuticos que o trabalho pode exercer. Na comunidade 
terapêutica isto se davo pelo trabalho de manutenção do local, limpeza e preparo de refeições. 
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meses sem internação morando ao lado da Cracolândia30 próximo ao local onde seu 

pai mantinha um comércio. Lylla mostrou que era capaz de decidir parar e controlar 

sua vontade pela droga mantendo-se longe do crack. Sobre a experiência desta 

decisão afirmou o seguinte: 

Nesse momento eu parei porque eu quis. Eu tava fumando crack na rua, eu 
gosto muito da polícia, sou contra o ladrão. E tinha uns policiais lindos que 
me paravam sempre, eles sabiam que eu era uma playboyzinha que 
morava em apartamento de luxo ali em cima e eles me achavam uma 
boneca. [...] eles sempre mexiam comigo. [...] E um dia eu tô passando e eu 
via essa polícia que era muito brava em São Paulo, que eles eram bonitos, 
por sinal uns 4, aí eles falaram assim: “ Nossa ela é linda, ela tá é 
acabada.”; “Pois é. Ela tá parecendo o frango da Sadia.”. Eu ouvi, aí eu 
peguei uma pedra, estourei e paaaaaaa e joguei e corri pra dentro da 
barraca. “E não adianta nem sair pra querer me prender porque estourei a 
barraca. Está estourado. E vocês estão me chamando de frango da Sadia”. 
Aí eles começaram a rir. “Pois eu vou dizer pros senhores uma coisa: daqui 
pro natal faltam alguns meses, eu vou estar um pernil de natal, daqueles 
deliciosos, que muitas pessoas comerão, mas os senhores nunca me 
comerão.” [...] “Eu prefiro dá pra os irmãos do PCC do que dá para os 
senhores esse pernil delicioso que eu vou virar até o Natal.”.  E eu tomei 
um choque tão grande na minha vaidade que eu terminei de fumar minha 
pedra, que eu subi e falei: “Pai, eu vou me internar”. 

 

Desta vez a internação não era compulsória, a internação era em seu próprio 

apartamento, sendo controlada pela sua própria vontade. Esta experiência nos 

permite afirmar que mesmo diante de um uso crônico da droga alguns sujeitos 

parecem manter sua capacidade de livre escolha ativa. 

Um choque na vaidade foi o que fez Lylla decidir livremente pela interrupção. 

Isto nos faz pensar que existem valores que, mesmo diante do uso das drogas mais 

pesadas, podem continuar latentes. Só não estão sendo priorizados naquele 

momento, mas não se desintegraram do sistema de crenças do adicto. Assim, 

podemos inferir que, quando nos é possível, através da escuta atenciosa,  encontrar 

estes valores mais fundamentais para este sujeito, talvez seja possível favorecê-lo 

em seu resgate, dando ênfase a estes valores para novas escolhas.  

Lylla pediu a seu pai que nos primeiros momentos trancasse a porta do 

apartamento todas as vezes que ele saísse, e assim foi por dois ou três meses, até 

                                                           

30 A Cracolândia das narrativas de Lylla é a situada no Centro de São Paulo. Todavia o Brasil 
apresenta outras Cracolândias em outras grandes capitais, como o Rio de Janeiro. Estes locais são 
conhecidos por este nome, em função de concentrarem um número expressivo de usuários de crack. 
Trata-se de um ponto comum entre os crackeiros para o comércio e o consumo de crack. Além disso, 
geralmente tais locais formam como que uma feira de utilidades, uma vez que objetos são trazidos 
como forma de pagamento ao crack e ali mesmo são vendidos e trocados também pela droga.  
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que ela passou a circular livremente pelas ruas e manter sua vida ativa sem as 

drogas, e isto durante nove meses. 

Perguntamos o que a teria levado à recaída diante de uma iniciativa tão 

autônoma de interrupção. Para Lylla não foi possível manter-se firme em sua 

vontade de ver-se livre das drogas, diante do reencontro com um antigo 

companheiro. Com ele, ela havia tido um de seus filhos, e afirmava que nunca 

deixou de amá-lo. Nessa tentativa de recuperação, que já contavam nove meses de 

abstinência, Lylla foi procurada por seu ex-companheiro no intuito de reatar o 

relacionamento. Os problemas que ele tinha com as drogas não demoraram muito a 

aparecer. Por vezes ele “saía, dizia que ia ali e voltava já. Ele ia comprar cocaína e 

voltava  muito louco”.   

Ainda que seu companheiro não assumisse de pronto a adicção, Lylla 

percebia uma alteração em seu comportamento sexual todas as vezes que ele 

usava cocaína. Ela percebia que havia um traço de compulsão sexual por causa da 

droga, que o fazia mudar completamente. Durante um tempo Lylla conseguiu 

manter-se em seu propósito de abster-se da droga, no entanto, seu companheiro 

passou a drogar-se diante dela e, em certo dia ofereceu-lhe a substância.  Da 

cocaína Lylla retornou ao uso do crack.  Em seguida ocorreu o término do 

relacionamento, a perda dos filhos, que voltaram para casa da avó, e mais uma vez 

a referida interna via-se submetida à sua adicção.  

Lylla conseguiu exercer o controle de sua vontade de maneira autônoma e 

livre por nove meses, todavia, estar tão próxima de um usuário e ter a facilitação 

deste para adquirir a droga foram aspectos importantes para que sua vontade pela 

droga voltasse a ser maior do que sua vontade pelo controle. 

A interna nos revelou que no fundo a tentativa de recuperação não era sólida 

e verdadeira. A todo instante seu pensamento a fazia lembrar que não havia cura 

para sua adicção e de certa forma isso enfraquecia sua vontade de lutar contra a 

mesma.   

Eu sabia que eu vinha fazendo uma recuperação que não era sólida e 
verdadeira. Era porque eu queria, mas eu não mantinha uma expectativa, 
uma certeza absoluta que eu teria uma cura, [...] Porque uma televisão se 
quebrar você conserta, agora aqui não tem cura, não tem cura. Não tem 
cura pro HIV, mas tem o coquetel que se prolonga a vida das pessoas, eles 
dão essa garantia que se prolonga, e o que você vai dá pra mim? O que? 
Rivotril, Ampticil, Neosine? Que é pra me deixar sonolenta demais, ou 
depois dependente demais como eu. Quando eu me internei no luto do meu 
pai, viciadona no crack e viciada no calmante. 
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Lylla esperava por uma certeza que não chegava. Uma confirmação das 

pessoas que a cercavam que  haveria um tratamento definitivo. Mas não havia nada 

de definitivo até então. Ela apontou com destreza as medicações que foram sendo 

prescritas ao longo dos últimos anos em função das internações que teve, mas 

conclui que sobre sua vontade pela droga, estas medicações nada haviam feito. Na 

verdade Lylla falou de novas adicções a tais drogas lícitas o que tornava ainda mais 

complexa sua realidade e em seguida passou a nutrir total descrédito a tratamentos 

como àqueles que ela já havia participado, questionando sua efetividade: “Cadê o 

certificado de garantia? Eu só pago por um produto que você vai me dá o certificado 

de garantia”.   

Lylla esperava uma garantia que viesse de fora, uma certeza que outrem 

pudesse dar sobre a cura de sua adicção. No entanto, tais respostas podem se 

mostrar falhas por não poderem garantir o status da condição mais importante para 

o tratamento: o real desejo do sujeito de mudar. Esta é uma condição intrínseca ao 

sujeito que pode  tornar efetivo até um tratamento não tão elaborado. Quando esta 

condição ainda não existe, o melhor tratamento tenderá ao não êxito.  

No caso da referida entrevistada, as três internações não puderam contar 

com essa condição intrínseca à que nos referimos, e a primeira iniciativa própria, 

contanto com a vontade livre e autônoma de interromper o uso das drogas, terminou 

por sua exposição a outro adicto. Então vejamos também que ter intrinsecamente a 

vontade de parar, mas não estar protegida de certas variáveis de influência, também 

não a levou à efetividade que ela almejava. Somos levados assim a pensar na 

importante soma dos aspectos da vontade com os aspectos concretamente 

protetivos que uma reclusão pode oferecer. Inferimos que ao minimizar um ou outro 

aspecto isso poderá desencadear um comprometimento do alcance dos objetivos 

tanto do sujeito, quanto da instituição e da família.  

Perguntamos a Lylla sobre a primeira vez em que havia feito uso do crack. 

Nossa intenção era aferir se ela se via capaz de decidir de maneira assertiva na 

recusa ao crack. A interna nos explicou que não sentia ser possível evitar este 

primeiro uso porque ele foi associado aos problemas que estava tendo por causa de 

sua história com outra droga. Ela afirmou que naquele momento seu corpo sofria 

com muitas dores em função da abstinência da heroína. O crack serviu então para 
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aliviar estas dores. “Eu provei. Quando eu comecei a fumar o crack, a minha 

dependência física, porque é física a dependência da heroína, o meu corpo parou 

de sentir aquela sensação horripilante que eu tinha”. Esse relato nos levou a inferir 

que neste momento sua experiência não era tanto de liberdade, mas de uma 

determinação.  

Se em sua trajetória Lylla pôde falar da influência de pessoas que 

favoreceram sua adicção, também o contrário aconteceu. A todo instante havia 

pessoas significativas que faziam o coro contra as drogas, pela recuperação de 

Lylla. Ela nos relatou que sua família foi de suma importância para que ela decidisse 

pela internação na comunidade terapêutica. Sua mãe, seus filhos e principalmente 

seu pai. Lylla se recordou com tristeza das vezes que seu pai pediu que deixasse as 

drogas, do quanto ele pedia que ela buscasse ajuda. Isto nos demonstra a 

importância de uma rede de pessoas significativas que continuem acreditando na 

possibilidade de mudanças na história do drogadicto e que, mais do que isso, não 

desistam de influenciá-lo de alguma forma.   

Quando perguntamos a Lylla sobre sua experiência com a heroína ela nos 

deu dados importantes, uma vez que de todas as entrevistadas apenas ela citou o 

uso da referida droga. Segundo a interna a dependência da heroína é muito rápida e 

é física “não é psicológica como as outras drogas”. Ela relatou uma série de 

sintomas físicos sobre a abstinência da heroína: “Meu corpo me jogava no chão, eu 

tinha dores, eu vomitava, eu fazia cocô nas calças, eu gritava [...]”. Inicialmente Lylla 

caracterizou a heroína como uma dependência física, afirmando que as outras 

drogas levariam a dependências psicológicas.  

No entanto, ao descrever sua  abstinência do crack, vimos que o discurso é 

bastante parecido com a abstinência que ela sentia pela heroína. Taquicardia, 

disfunção gastrointestinal, mal estar estomacal, foram reações físicas que ela nos 

relatou pela falta do crack. Isto nos faz pensar que estas reações tenderão a variar 

de sujeito para sujeito e que, independente do tipo de droga de que estejamos 

falando, haverá sempre uma reação física correspondente à falta daquela droga. 

Então esta divisão de dependência física e dependência psicológica não parece ser 

uma caracterização de uma ou de outra droga, mas dos sintomas de um quadro de 

abstinência. Haverá aspectos psicológicos que exercerão forte pressão sobre o 

sujeito, fazendo com que ele decida usar a droga novamente. Da mesma forma 
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pode haver reações físicas exercendo o mesmo papel, ou ainda, ambas ocorrendo e 

influenciando o agente em sua decisão por interromper o sofrimento e buscar a 

droga.  

Terminamos a entrevista perguntando sobre seus planos para o futuro, ao 

que a entrevistada passou a nos contar com largos sorrisos sobre sua vontade de 

mudar de cidade e trabalhar. 

Eu tô precisando de um lugar bonito, que eu veja pessoas bonitas, onde eu 
possa andar. Eu quero caminhar na praia, tomar um sol na minha pele. Eu 
quero ouvir o barulho do mar... É os planos que eu tinha com meu pai. Ele 
me falava da Cristolândia, a Cristolândia salvou minha vida. Ele me falava 
de Búzios, eu quero ir pra Búzios. Ele me falava de montar um centro de 
estética de fazer um curso de estética, eu quero abrir um salão de beleza. 

 
A vontade de Lylla parece estar bastante influenciada pela perda do pai. Já 

em outras situações, agir por uma vontade que não era a sua, como no caso das 

internações compulsórias, não foi uma escolha tão assertiva no sentido de mantê-la 

limpa. Perguntamo-nos  se estas ações baseadas numa vontade, que é primeiro a 

vontade de outrem, neste caso a vontade de seu pai, poderão mantê-la limpa desta 

vez. Pode ocorrer também que em um primeiro momento estas vontades sejam de 

fato do pai, mas que sejam consolidadas pelas ações que hão de gerar e que se 

tornem tão de Lylla quanto um dia foram de seu pai. De qualquer forma são 

vontades outras, opostas à drogadição e podem servir de alavanca para uma 

mudança de vida.  

 

4.2.4 A Entrevista de Rutiele  

 

Rutiele chegou à instituição apresentando um quadro de comorbidades entre 

as drogas lícitas e as ilícitas. Suas adicções envolviam o álcool, a cocaína, a 

maconha e o cigarro. A classificação do uso do cigarro como uma droga foi feita 

pela própria entrevistada, o que nos faz pensar que seu nível de dependência do 

tabaco era sentido por ela como danoso e prejudicial.   

Rutiele relatou que a cena comum familiar em sua infância e adolescência 

eram as festas constantes, onde a bebida era sempre presente. A isto ela atribuiu o 

fato de logo aos 15 anos ter iniciado a ingestão de álcool. Ascendendo na escalada 

das adicções, ela conheceu a maconha na escola e mais adiante, aos 19 anos, já 
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na época de faculdade, ela inicia o uso da cocaína. Da influência da família, para a 

influência dos amigos, suas escolhas a levavam a um uso cada vez mais nocivo das 

drogas. 

Agora, aos 31 anos, ao nos descrever a maneira como havia chegado á 

comunidade terapêutica, a entrevistada acabou revelando mais uma de suas 

adicções:  

Bom eu vim pra cá depois de uma tentativa de suicídio que eu tive. Já foi 
mais assim pelo uso da droga, eu não sei... Também é uma droga porque 
remédio também é droga, quando você faz uso que ele não é terapêutico 
ele também é droga.  Acaba se tornando uma droga. Teve um dia que eu 
me entupi de remédio e bebi também junto e aquilo ali me fez ficar 
praticamente em coma dois dias seguidos. 

 
Não ficou claro em seu discurso que tipo de medicação foi ingerida. Todavia, 

o fato de já ter desenvolvido o uso do álcool em caráter de adicção e somar a isto a 

ingestão indevida  de medicamentos, deu-nos a entender também uma finalidade de 

algum tipo de alteração da consciência, levando Rutiele a uma distância muito 

pequena entre a vida e a morte.    

Rutiele afirmou que no período que antecedeu sua decisão de vir para 

Comunidade, ela já estava bebendo e drogando-se todos os dias. Todo o seu 

dinheiro era usado para as drogas, fazendo com que não sobrasse nem para a 

alimentação dos filhos.  Entendemos que sua mãe tentou de muitas formas ajudá-la, 

contudo o êxito só aconteceu quando esta ajuda foi atrelada ao reconhecimento de 

que havia uma decisão anterior que somente Rutiele poderia tomar. “Foi uma 

decisão minha, eu conversei com minha mãe [...] E aí a gente [...] ela falou: Não. Se 

você quiser eu te apoio eu cuido deles (as crianças) pra você. [...] E eu quis”. Assim, 

a entrevistada conseguiu a internação e iniciou o tratamento.  

Rutiele nos contou que seus problemas com as drogas pioram muito após o 

falecimento do seu pai. Ela afirmou que depois disso ela usava a droga para suprir a 

falta que sentia de seu pai. Podemos aqui levantar ao menos duas hipóteses. 

Primeiro a de uma inabilidade em lidar com perdas significativas como motivador 

para o uso das drogas. Nossa segunda hipótese é que a esta altura, em função de 

sua dependência química, Rutiele tenderia a buscar a droga independentemente de 

suas perdas, ainda que este não fosse seu discurso. 
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A entrevista de Rutiele nos apresentou um aspecto importante sobre a 

capacidade volitiva que alguns sujeitos drogadictos terão, mesmo diante de sua 

adicção. Algumas mulheres drogadictas, por causa da maternidade, conseguem 

exercer um controle sobre sua vontade que outrora não conseguiriam. Rutiele nos 

relatou que esta era sua primeira internação, mas não era a primeira vez que havia 

interrompido o uso das drogas. Segundo a entrevistada todas as vezes que 

engravidou, ela decidiu que não faria uso de drogas, e isto inclui o álcool e o cigarro. 

Na gestação do seu primeiro filho, Rutiele havia conseguido abster-se de todo tipo 

de droga por dois anos, envolvendo não apenas o período da gravidez, mas 

também todo o período de amamentação. A falta do cigarro era o que mais a 

incomodava nestes tempos, exercendo sobre ela uma certa pressão. “Porque eu já 

tava assim [...] louca para que passasse o período de gravidez, da amamentação 

para poder logo fumar meu cigarro”.   

Quando engravidou pela segunda vez a interrupção também aconteceu, no 

entanto, pouco tempo após o nascimento do bebê, Rutiele voltou ao uso que antes 

fazia. Ela atribuiu isto ao fato de não ter podido amamentar e, consequentemente, 

ter voltado precocemente a trabalhar e a fumar o cigarro.  

Na última gestação, o controle da vontade pela droga já não aconteceu como 

das gestações anteriores. Rutiele conseguiu parar com o álcool, com a maconha, 

com a cocaína, mas não conseguiu, mesmo diante dos seus esforços, controlar sua 

vontade pela nicotina, mantendo o uso do cigarro por toda gravidez. Isto reforça a 

ideia de uma história adictiva com o cigarro, de raízes bem profundas.  

Por um lado fica claro que a maternidade atuava sobre Rutiele como um 

elemento motivador para o controle da vontade. Por outro lado, percebemos que ao 

longo do tempo outras variáveis atuaram alterando um pouco esta realidade.                                           

Quando perguntamos a Rutiele sobre sua volta às drogas depois de dois 

anos abstinência, em sua primeira gravidez, ela afirmou que voltou a usar, mas que 

não era irresistível foi apenas uma escolha, e que ela poderia ter agido de outra 

forma se assim o desejasse.  Ao fazermos a mesma pergunta diante de sua volta às 

drogas após a terceira gestação, um fenômeno diferente pareceu acontecer, mesmo 

diante de uma situação bastante similar. Desta vez Rutiele nos diz que a vontade 

pela droga se lhe apresentava como algo impossível de resistir, impossível de 

evitar. Fazendo com que a ação de ir buscar a droga parecesse a única ação 
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cabível naquele momento.  O que diferencia uma situação da outra, já que são tão 

similares? O que ocorre com a vontade que parece apresentar-se de uma forma 

diferente nas referidas situações?  

Temos uma inferência a este respeito: o tempo de drogadição causa um 

efeito gradativo, deletério sobre o controle da vontade. Na primeira situação, a 

narrativa de Rutiele era a respeito da primeira vez que interrompera o uso da droga, 

em função de sua primeira gestação. Nesta havia a possibilidade do controle, mas 

houve a decisão de usar. Na segunda situação a narrativa de Rutiele dizia respeito 

já à terceira vez que interrompera o uso em função de sua terceira gestação, quase 

cinco anos após a primeira interrupção. Podemos dizer que a primeira interrupção 

data um momento onde a história adictiva ainda era recente e a segunda acontece 

quando esta história já havia se consolidado por anos. Esta pode ter sido uma 

variável de forte impacto para a perda do controle de sua vontade, ao ponto de 

parecer-lhe impossível agir de outra maneira.  

Mas podemos fazer uma segunda inferência: estados emocionais fragilizados 

favorecem ao declínio do controle da vontade. Na segunda narrativa, Rutiele 

apresentou o que pareceu uma das situações de maior angústia já vivenciada por 

ela: a perda lenta e massacrante de um pai amado em função de um câncer 

cerebral. Rutiele falou de uma sobrecarga emocional no período desta última 

gravidez, justamente em função de ter que cuidar do pai neste momento tão difícil. 

Durante a entrevista, Rutiele chegou a assumir que sua “válvula de escape” era o 

cigarro, e que este a fazia esquecer de toda aquela realidade, ainda que por poucos 

instantes. Percebe-se uma necessidade de ir a algum lugar, concreto ou subjetivo 

que seja, diferente daquele de tanta dor e angústia. Foi justamente ao final desta 

gravidez, ao sentir-se liberada com o nascimento do bebê que gerava, que Rutiele 

assumiu: “Não me era possível fazer outra coisa, era irresistível”. Uma vivência 

completamente diferente da primeira interrupção quando afirmava que a vontade 

pela droga não a dominava desta forma. Pouco tempo depois do nascimento de sua 

filha, seu pai falece e ela mergulha ainda mais em sua adicção, aumentando a 

quantidade da droga e a intensidade do uso.  
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[...] eu conseguia controlar bem, porque não era uma coisa que eu fazia 
todos os dias, eu não fazia uso diário, eu não bebia todos os dias, eu não 
me drogava na frente dos meus filhos. Foram 2 anos de doença e 2 anos 
agora que meu pai faleceu, então assim... Foi de uns 4 anos pra cá, que a 
coisa perdeu sabe, perdeu o rumo. [...] Foi a partir desse momento, quando 
eu descobri a doença dele. Eu queria me anestesiar de tudo, porque eu não 
acreditava que teria cura pra essa doença dele. Em nenhum momento eu 
acreditei que tivesse cura. Então eu me culpava por não ter esperança, e 
ao mesmo tempo eu não queria viver com essa realidade. 
 

Se estas duas hipóteses tiverem de fato alguma relação explicativa com esta 

diferença na vivência da vontade, podemos ainda supor que ambas podem ter agido 

como elementos complexificadores, e não apenas uma ou outra. A história de 

Rutiele com o cigarro, pelo que podemos concluir, envolvia a busca por efeitos 

psicológicos muito similares aos efeitos buscados em drogas ilícitas. 

Eu tava grávida dela, meu pai já tava doente. Meu pai teve um câncer na 
cabeça então durante a gravidez dela, eu tava grávida e tava cuidando 
dele. Então eu usava o cigarro como uma válvula de escape, o tempo que 
eu parava ali para fumar um cigarro, era um tempo que eu desligava 
daquela realidade sabe? De estar grávida e de estar cuidando de uma 
pessoa doente. 

 
Era assim que, mesmo após um tempo de interrupção, Rutiele voltava ao uso 

contínuo de drogas. Segundo ela, começando pelo cigarro, uma droga levava a 

outra, tendo como pano de fundo as amizades como uma variável de influência e 

facilitação deste uso. “Que você encontra alguém no dia que te oferece o cigarro: 

“Ah... vamos fumar um cigarro? Vamos?”. E a grande verdade da droga é que uma 

droga leva a outra.” 

Umas das situações recorrentes nas entrevistas foi o fato de que as histórias 

adictivas em questão, na verdade, eram prolongamentos de histórias anteriores às 

atuais, e mais, que eram resultado das mesmas. Este foi o caso de Rutiele também. 

Percebe-se que ela era filha de um Álcoolista e que, além disso, o mesmo a 

estimulava a ingestão de álcool. De certa forma pareceu-nos que Rutiele criou a 

partir disso uma imagem do julgamento que seu pai faria de sua embriaguez: 

alguém que estimulava a ingestão de álcool, certamente, não reagiria tão 

negativamente quando por iniciativa própria sua filha assim o fizesse. Ou outra ideia 

pode ter se formado ao longo destas cenas em que o pai apontava a maneira como 

a filha bebia cerveja, ainda criança, como algo digno de ser mostrado: beber é algo 

de fato elogiável. Estas ideias a esta altura já faziam parte do sistema de crenças de 
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Rutiele, e podem tê-la levado a decidir da maneira que decidiu em relação à sua 

primeira embriaguez.  

Aí nisso veio de novo aquele enjôo. Aí eu abri a porta do quarto pra poder 
sair, e saí vomitando o corredor, vomitando a casa inteira.  Meu pai 
levantou e me deu aquela bronca: “Eu sabia que você tinha chegado em 
casa desse jeito. Só tô aqui no quarto esperando. Eu sabia que isso ia 
acontecer. “Me deu aquela bronca danada por eu ter chegado em casa 
passando mal. Só que meu pai também bebia. Então, assim... eu achava 
meio engraçado ele tá brigando comigo por eu ter chegado em casa 
bêbada se ele próprio me dava cerveja pra beber. Era uma coisa que na 
minha cabeça não fazia muito sentido. Ele enchia o copo de cerveja na 
frente dos amigos deles e dizia: “Olha só como minha filha vira cerveja 
rapidinho”.  Aí eu bebia rápido e todo mundo achava aquilo legal. Aí na 
minha cabeça aquilo não funcionava. Como é que ele esta brigando comigo 
agora se eu já vi tantas vezes ele chegar em casa assim também? “Ah... 
Mas você é mulher”. Aí eu falava: “Poxa só porque eu sou mulher eu não 
posso? Qual a diferença?” 

 
Vejamos que esta primeira experiência de descontrole diante do álcool, 

levou-a também a um conflito com relação a reação do pai. Ela não entendia o 

porquê de sua reprovação. A questão é que este primeiro descontrole, precedeu a 

um sem número de vezes em que Rutiele bebia de maneira desmedida. Sugere-se 

desta forma que, as ideias formadas ainda na infância, provenientes de histórias 

adictivas de pessoas de forte influência sobre o sujeito, podem atuar como 

elementos que fazem do álcool e das drogas, uma escolha plausível, admissível e 

por vezes elogiosa. Desta forma o sujeito tenderá a apresentar baixa resistência ao 

primeiro uso. Sua capacidade volitiva está intacta, contudo, seu sistema de crenças  

menos protetivo. 

   Em seu sistema de crenças, fumar e beber pareciam ações elogiáveis. Em 

função deste sistema de crenças Rutiele iniciou sua história adictiva sem maiores 

pesos ou preocupações. Na verdade, ao que tudo indica, era um desejo alimentado 

durante boa parte da infância: alcançar o status de poder beber e fumar. Ao nos 

indagarmos sobre como o sujeito vivencia seu livre arbítrio diante da drogadição, 

precisaremos levar em conta uma disfuncionalidade anterior ao abuso de 

substâncias químicas, trata-se de uma disfuncionalidade do sistema de crenças, 

que elencou em sua construção, ideias que podem levar o sujeito a um processo 

gradativo de autodestruição.    

Perguntamos a Rutiele se nessa primeira embriaguez ela entendia que 

poderia ter tomado outra decisão, ou se para ela parecia inevitável aquela situação. 
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Ela respondeu que: “Não, pra mim ali era irresistível tanto a bebida tanto o cigarro. 

Eram coisas assim que eu desde pequena, eu queria crescer pra poder tomar minha 

cerveja, pra poder fumar o meu cigarro”. 

Depois da primeira embriaguez, Rutiele passou a beber na companhia de seu 

pai. A esta altura o álcool era um elo que reforçava a proximidade entre eles. “Meu 

pai a gente sempre tomou nossa cerveja junto, a gente sempre foi de sair junto, só 

que meu pai ele bebia três, quatro, cinco engradados de cerveja e não ficava 

bêbado. Ele e os irmãos dele são assim”.  

Inferimos que os sujeitos tenderão a agir, em função do universo de 

alternativas que ao longo da construção do seu sistema de crenças, foi considerado 

aceitável, cabível e elogioso. O oposto poderá acontecer, quando a intenção for 

exatamente a de punir tal sistema, ou os envolvidos na construção do mesmo, como 

ocorre, por exemplo, em alguns casos de sujeitos que iniciam o uso do álcool ou 

drogas, justamente para desafiar a ordem estabelecida por certos valores. 

Situações em que talvez o principal objetivo seja o de confrontar outrem ao escolher 

o que, diante do próprio sistema de crenças, seria “inescolhível”. Ambas as 

situações, envolvem o sistema de crenças como um aspecto de forte impacto sobre 

as deliberações dos agentes.   

Foi para contrariar uma ordem estabelecida que Rutiele afirma ter decidido 

usar a maconha pela primeira vez.    

Eu usei pra fazer pirraça com minha mãe, porque ela tinha me colocado em 
uma escola que eu não queria estar estudando nesta escola, eu queria 
estar em outra escola. [...] Porque eu já tinha tido antes, já tinham me 
oferecido e eu não quis, mas foi pra fazer pirraça com ela. Só que aí depois 
que ela me mudou de colégio, que ela descobriu tudo, que ela descobriu 
que eu estava fumando, que eu estava andando com pessoas erradas, ela 
me tirou da escola, mas já era tarde demais. Porque ali eu já estava 
gostando, já tava já, não tinha como sair mais. 

 

Pareceu-nos que Rutiele queria impor à mãe algum nível de punição, uma 

prova de que ela havia tomado uma decisão errada ao trocá-la de escola. O 

problema foi ter acreditado que seu uso da maconha se manteria apenas nesta 

disputa de poder. Ao final, ela reconheceu que não conseguia mais “sair”.     

Inferimos que a cocaína entrou na vida de Rutiele porque outras drogas já 

eram consumidas de forma abusiva. Então escolher usar também a cocaína, não é 

o mesmo que escolher usar a cocaína pela primeira vez sem nunca ter feito uso de 
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qualquer outra droga. Quando experimentou a cocaína, Rutiele já tinha tido a 

experiência da “onda” que a droga causa. Na verdade ela procurava uma “nova 

onda”, algo que ela via acontecer com algumas pessoas ao seu redor e que não 

acontecia com ela, mesmo diante do uso da maconha e do álcool. Isto nos faz 

pensar sobre um aspecto preditivo para o uso de drogas: fazer uso de alguma 

substância química, quer legal, quer ilegal, ou mesmo farmacológica, em um padrão 

de consumo intenso, pode ser um favorecedor para que outras drogas, em algum 

momento, estejam entre as escolhas desse sujeito.  

Agora, lutando por sua recuperação, Rutiele interpretou esta sua decisão na 

direção da cocaína como uma inconsequência, uma ação movida por um “impulso”. 

“[...] eu acho que todo usuário de droga ele quer desafiar o perigo de uma certa 

forma, ele quer saber até onde o corpo pode chegar”. 

Rutiele nos contou que quando bebia o álcool descontroladamente, na 

verdade era como se ela estivesse buscando um sentido em alguma coisa, tentando 

achar algo que sabia que não acharia. Mas seguia bebendo cada vez mais. Ao 

mesmo tempo em que buscava um sentido, acabava se distanciando de um grande 

possível sentido: seus filhos. “As crianças já tão sem comer, tão sem tomar banho e 

é como se nada em volta tivesse sentido, nada em volta tivesse importância. É só 

beber, beber e beber.”. 

Um aspecto que chamou-nos a atenção na história de Rutiele foi sua relação 

com seu filho mais velho. Ele que, desde bem tenra idade, acompanhou o 

desenvolvimento das adicções de sua mãe, agora no papel do filho e do irmão mais 

velho, tinha suas próprias impressões sobre a droga e sobre a situação de sua mãe.  

Ele sempre cuidou de mim.  Não como se ele fosse meu filho, mas como se 
ele fosse meu pai (Risos). Ele virava, muitas vezes ele virou pra mim e 
falou: “Mãe eu não quero ver você desse jeito, eu não quero que você beba 
mais hoje”. Eu pedia a ele pra comprar cerveja, ele falava: “Eu não vou 
comprar cerveja mais pra você mãe! Você já bebeu demais! Chega! Você 
não ama seus filhos não? Se você ficar desse jeito quem que vai cuidar das 
minhas irmãs?” 

 
O menino tinha em seu entorno uma circunstância similar àquela que Rutiele 

teve em sua infância: um cuidador envolto pelo Álcoolismo. Mas sua experiência 

pareceu-nos bastante diferente da experiência de sua mãe. Ele desenvolveu a 

percepção do prejuízo do álcool e não do seu status e da beleza. Assim ele passou 

a exercer sobre a mãe sua forte influência, e não o contrário. Ela não o levaria a 
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desejar a droga, mas ele a levaria a desejar a recuperação. Ao perguntarmos se 

Rutiele identificava alguém ou alguma circunstância que a tenha influenciado a 

buscar ajuda e internar-se, com lágrimas nos olhos, ela nos respondeu: “A minha 

mãe, meus filhos, meu filho mais velho”. 

 

4.3 O sujeito drogadicto e a Diversidade nas experi ências da vontade  

 
As entrevistas que não foram incluídas na seleção anterior constituem, 

todavia, um riquíssimo banco de dados que muito tem a nos dizer sobre como o 

sujeito drogadicto vivencia sua capacidade volitiva.  Apresentaremos a seguir uma 

síntese de cada entrevista, apresentando os trechos de cada um dos relatos que 

mais nos chamaram atenção por se remeterem a aspectos da vontade que não se 

repetiram em outros discursos, fazendo desta uma experiência característica 

daquele sujeito. A análise qualitativa a seguir, revela diferentes modalidades de 

vivências da vontade na experiência adictiva. 

 

Virgínia 

  

Os descaminhos familiares, que envolviam a morte da mãe no parto, a morte 

do pai e o abuso sexual durante toda a infância, acabaram levando Virgínia a 

conclusão que nas ruas estaria melhor. Ao sair da casa da avó, que constantemente 

a espancava, ela logo entendeu que estar com um grupo nas ruas era importante 

para sua segurança, e foi em meio a tais relacionamentos que Virgínia fez uso de 

sua primeira droga ilícita. Estar numa situação de risco social acabou favorecendo 

este primeiro contato e a decisão de experimentar a maconha.  

E eu fiquei com medo. Dei um cigarro pra eles que eles me pediram. Dei 
um cigarro que eles me pediram, e eles me perguntaram: “Você é da 
onde?”. Aí eu falei: “Eu sou de Itaboraí”. Aí a menina, a menina mal, a 
menina com cara de mal entendeu, aí ela falou assim: “Você mora onde?”.  
Eu falei: “Eu moro na rua”. Que eu morava na rua. Aí ela perguntou: “Você 
tem família?”. Quando eu contei minha história pra ela, ela falou: “Fica aqui 
com a gente, com nós né, porque é comando vermelho”.  Aí fiquei com ela, 
e eu chorando, chorando, e ela me deu a maconha e falou: “Fuma isso aí”. 

 

Isto pode nos fazer pensar que ao estar numa situação socialmente 

desfavorável, a droga pode passar a ser uma das escolhas possíveis, e em certas 

situações de risco a facilidade e a generalidade do uso de drogas na rua, pode ser 
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de forte impacto para esta escolha do sujeito. Livre em seu arbítrio, mas fortemente 

influenciado pelo seu meio. 

Outro evento importante foi relatado pela interna. Ela nos descreveu o exato 

momento que decidiu interromper o uso do crack e pedir ajuda. Virgínia recebeu 

uma carona, e chegou a uma cidade procurando um abrigo e um serviço social. Ao 

chegar numa Instituição pública que recebe moradores de rua para alimentar e dar 

lugar de estadia noturna, ela procurou a assistente social e pediu: “Consegue um 

lugar pra eu me tratar”. O que nos chamou a atenção nesta ação de Virgínia foi a 

autonomia da decisão que ela demonstrou mesmo diante de um quadro grave de 

alucinações auditivas, que segundo a interna era bastante intenso nesta época. No 

caminho, dentro do caminhão onde aproveitava uma carona, Virgínia nos contou 

das vozes que ouvia a todo instante. Mesmo diante de um estado de alteração da 

percepção, o que nos permitiria pensar numa certa limitação da racionalidade, 

Virgínia tomou a decisão de interromper o uso da droga, de viajar para outra cidade, 

de pedir ajuda em um albergue, e decidiu também que iria para uma clínica se 

houvesse esta oportunidade. O caso de Virgínia nos impede de afirmar 

categoricamente que não há deliberação diante da drogadição, ou que a não há real 

condição para tomada de decisão quanto à sua recuperação.  

 

Carla  

 

“É... a droga foi o inimigo. Foi tão astuto na minha vida, que eu cheguei ao 

ponto de abandonar o meu lar pra ir pra rua poder usar a droga, mas eu quero 

deixar claro que eu nunca me prostitui e nunca roubei ninguém”. Carla parece 

atribuir ao inimigo a causa das escolhas erradas que fez pela droga. No entanto, a 

todo instante, mesmo diante de escolhas que pareciam ser determinadas por este 

ser além de si mesma, havia ações que Carla julgava como não adequadas, como 

reprováveis e, por isso, suas escolhas não incluíam tais ações. Usar drogas em 

algum momento foi uma escolha possível, sobre a influência do inimigo, mas 

prostituir-se e roubar não. Em outra narrativa a entrevistada afirmou que chegou a 

trabalhar no tráfico comprando comida para os olheiros e traficantes. Nesta ocasião, 

pediram que ela levasse uma carga e ela decidiu não levar. Carla atribuiu ao 
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Espírito Santo31 a responsabilidade pela sua decisão de não levar a carga. 

Levantamos a hipótese de que para o sujeito dependente químico, comprometido 

em sua capacidade de administrar a própria vontade, a ideia de haver alguém maior 

que controla esta vontade, (ora empurrando-o ao uso, ora empurrando-o a 

interrupção; ora empurrando-o a ações de mérito moral, ora determinando o 

contrário) parece ser uma maneira alternativa de exercer seu arbítrio, ou uma fuga 

da responsabilidade de assumir-se como autor de suas decisões.   

 

Luciana  

 

Luciana havia se envolvido em um briga por causa do crack e apanhou muito. 

Em função disso precisou ser hospitalizada e ficou uns dias afastada. Quando 

reapareceu encontrou seu marido, que ofereceu a droga. Mesmo tendo conseguido 

ficar dias sem o crack ela aceitou usar com o marido, mas prontamente se 

arrependeu. Luciana conseguiu, por um tempo, controlar sua vontade, mas acabou 

cedendo pela vontade de manter um relacionamento. “Aí eu falei: Porra!!! Eu tava 

bem internada, eu fiquei 2 meses sem usar.  Aí ele falou: “Porra! Por que você não 

me falou?” Aí falei: “Porque você não ia me querer mais!”. A firmeza de sua decisão 

se fragilizava diante de sua necessidade afetiva.  

Em outra situação o motivo da volta às drogas parece ter sido o mesmo. 

Luciana perdeu uma filha ainda criança. Ao sepultar a menina, ainda sob o efeito da 

droga, ela alimentou a ideia de que sua filha havia morrido por causa da droga e 

que se  ela parasse a menina voltaria a viver. Luciana conseguiu ficar limpa por seis 

meses, no entanto, ao perceber que sua filha não voltaria mais, ela decidiu usar o 

crack, duas vezes mais do que usava antes. Então vejamos: ela não conseguia 

controlar a vontade pela droga, a filha morre, ela decide interromper o uso na 

esperança de reaver a filha, como isto não acontece, ela decide voltar a drogar-se. 
                                                           

31 Foi bastante comum no discurso das internas o surgimento de figuras sagradas mais 
características do Cristianismo Protestante. Inferimos que, em parte, isto se deve ao fato da 
Comunidade Terapêutica onde a pesquisa acontece ser de ordem religiosa. Duas figuras centrais 
apareceram recorrentemente: Deus e Satanás. O primeiro mais que o segundo. Ambos compõem a 
trama do bem e do mal descrita nos escritos bíblicos. O primeiro representando amor, força do bem, 
proteção, e ajuda, mas também, para alguns sujeitos entrevistados, castigo e punição. O segundo 
representando a tentação, a força do mal, o destruidor. Outra referência dentro deste discurso 
religioso é o Espírito Santo, uma espécie de variação de Deus. Membro da trindade: O Pai, o Filho e 
o Espírito Santo. A este último as atribuições também são positivas, relativas a um protetor, cuidador. 
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Inferimos aqui um controle de sua vontade. Parar de usar e voltar a usar o crack 

pareceu uma decisão bastante racional e consciente. 

Perguntamos a Luciana sobre a primeira vez que havia fumado maconha, 

sua primeira droga de adicção.  

Lembro...  eu tinha dez anos com minha mãe, foi com minha mãe. [...]  me 
deu pra mim acender [...]  E meu filho também é usuário de maconha 
porque eu dei pra ele acender, fiz igual minha mãe fez comigo, e ele tem 21 
anos e ele é usuário da maconha. 

 

Que tipo de arbítrio tem uma criança que recebe a maconha das mãos da 

própria mãe? Poderia esta criança dizer: “Não quero fazer isto!”, uma vez não ter 

consciência dos riscos implicados nesta ação? Poderia Luciana entender como uma 

ação não recomendável uma ação sugerida pela figura de um cuidador? Outra 

questão que se coloca é que há uma grande probabilidade de que este pedido: 

“Acenda o meu cigarro de maconha”. Tenha sido recebido – para não afirmar que 

assim o fora pronunciado pela mãe – como uma ordem da mãe, não passível, 

portanto, a uma escolha. Esta foi a forma que a maconha entrou na história adictiva 

de Luciana, que a esta altura já fazia uso do cigarro havia dois anos.   

A questão que se coloca é que mediante a esta iniciação a droga passou a 

ser uma escolha possível para Luciana, alterando seu sistema de crenças que 

influenciava a todo instante o processo decisório. Luciana se questionou: “Então se 

a minha mãe usava porque eu não ia usar? Qual o problema de eu usar, se ela que 

é a minha mãe, se ela me mandava usar?”. Quando o primeiro uso é influenciado 

por um familiar de grande representatividade para este sujeito, ou quando ocorre o 

aprendizado do hábito de usar drogas como um valor que não é questionado, 

justamente porque vem de alguém que normalmente não se questiona, desenvolver 

uma história adictiva torna-se mais provável. Em outro momento ela afirma:  

De sete, oito, de dez meninas dentro do quarto só você que não? Por que 
só você ia ser diferente? Se você é prostituta igual, se você rouba igual, se 
você é única que matou dentro do quarto porque você não ia usar o crack?  

 

 Infere-se que a avaliação moral que Luciana faz de sua escolha, é que para 

uma pessoa envolvida com tais circunstâncias a única escolha cabível seria por 

usar o crack. Uma ideia de determinação da ação em função do meio, ou em função 

de escolhas anteriores. “Como meu perfil de escolhas têm sido A até hoje, não 

poderei decidir agora que quero fazer B”. 
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O que teria fortalecido a vontade de Luciana no sentido de interromper o uso 

do crack? Ela nos explicou: “De mim não gosto não, mas eu gosto muito do meu 

marido e eu vou parar por ele”. Luciana pareceu-nos com autoimagem bastante 

fragilizada. As perdas que somou ao longo da vida em função das drogas, não 

foram suficientes para fazê-la decidir parar de usar. No entanto, a presença de 

alguém que afirmava amá-la, dá a ela este motivo para ação de interromper o uso e 

buscar a internação. 

 

Elaine  

 

A entrevista de Elaine foi uma das mais difíceis de ser aplicada. Foi 

necessário, inclusive, interromper a entrevista em função da grave crise de 

abstinência que ela viveu naquele dia. Chamou-nos atenção sua única tentativa de 

interromper o uso da droga antes da internação. Elaine contou-nos que conseguiu 

ficar sete dias limpa, mas que depois teve uma recaída. “Voltei, tive uma recaída. 

Deu vontade porque minha mãe fumava cigarro, eu fumei cigarro, o cigarro é um 

vício, daí eu ia pro crack...”. A vontade pelo crack acabou sendo potencializada pelo 

vício de uma droga lícita. Ao permitir-se fumar o cigarro, parece-nos que os estados 

compulsivos acionados pela referida droga, lembraram-na de outra pior.  

As ações de Elaine aparentemente já não atendiam ao controle racional de 

sua vontade. Sua compulsão pelo crack a levava a ficar dias sem comer e culminou 

com uma agressão à pessoa que ela mais demonstrou se importar: sua mãe. “O 

Crack. Destruiu minha família todinha por causa do crack, eu cheguei a esfaquear 

minha mãe”. A adicção acima das necessidades fisiológicas mais básicas, e dos 

sentidos mais nobres nas relações parentais.  

 

Fabiane 

 

Fabiane impressionou-nos pela capacidade de análise racional de sua 

adicção. Ela foi encontrada na rua, com fome, sob o efeito do crack, mas sua 

condição de avaliar e deliberar sobre sua situação estava presente. Alguém lhe 

ofereceu ajuda, perguntando se ela aceitaria internar-se numa clínica no Rio de 

Janeiro. Ao que ela respondeu: “Se arrumar uma clínica no Rio de Janeiro eu vou 
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continuar fumando, porque eu moro no Rio de Janeiro, tem que ser fora do Rio de 

Janeiro”. Uma análise completamente racional do seu padrão de uso. Ela avaliou 

que se voltasse para o Rio, mesmo que fosse para receber ajuda, sua vontade de 

não usar seria facilmente fragilizada diante do contexto que lhe era familiar pelo 

início de sua drogadição. 

Em outro trecho da entrevista, mais um ponto se destacou: “Sabe, assim a 

droga, ela domina as pessoas. Então ela me dominava, agora não! Jesus agora ele 

me domina! Então é uma coisa muito boa assim”. Fabiane admitiu que durante o 

período do uso da droga, não era ela quem estava no comando de si mesma, algo 

que não era a Fabiane a dominava: a droga. Em seu processo de recuperação, 

Fabiane fez uma afirmação bem parecida com a anterior. “Eu continuo sem o 

controle, Jesus me domina”. Infere-se uma redução da crença em sua capacidade 

de controlar, de dominar, de decidir sua própria vida, que leva inclusive a uma ideia 

de demissão da responsabilidade moral dos atos. Assim quer pelas drogas, quer por 

uma instância sobrenatural, há sempre algo mais forte que si mesma no controle. 

Perguntamo-nos se não teria sido esta tendência um favorecedor para o 

desenvolvimento de sua adicção, ou seja, a marca de uma vontade sempre 

submetida a algo ou a outrem. 

 

Mary 

 

Para esta interna, o grande vilão era o álcool. Mary relatou nunca ter 

experimentado nenhum outro tipo de droga, no entanto, os estragos feitos pelo 

abuso de álcool eram significativos. Perguntamos se em outra ocasião ela havia 

tentado parar de beber, e ela nos afirmou que sim, mas não conseguiu manter-se 

sóbria por muito tempo. Ao descrever sua recaída ela disse que “[...] além de ser 

uma recaída é uma burrice né, e também a ausência de Deus na minha vida”. Ela 

reconheceu que a decisão de voltar a beber não poderia ser considerada como uma 

escolha inteligente, e atribuiu esta escolha a falta de Deus, ou seja, só Ele podia 

garantir que ela fizesse escolhas melhores. Mary sem Deus: sinônimo de escolhas 

ruins. Mary com Deus: sinônimo de escolhas acertadas. Quase que afirmando que 

por ela mesma, suas decisões não são boas. Precisa de algo externo a si mesma, 

que se presentifique em sua vida, para que suas decisões sejam acertadas.  
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Registramos aqui que a decisão de internar-se não foi sua, mas de sua irmã, 

ao que ela acatou. Inferimos uma certa passividade diante das próprias questões. 

Pareceu-nos uma fraqueza da vontade não apenas em relação ao álcool, mas em 

relação a vida em si.   

Outro dado importante foi a informação que ela nos deu sobre sua vida 

profissional. Desde bem jovem, ainda adolescente, Mary trabalhava no bar com seu 

tio.  Foi neste contexto que ela desenvolveu o uso crônico do álcool. E foi em função 

deste contexto que ela afirmou nunca ter conseguido ficar muito tempo longe das 

bebidas. Perguntamos se ela achava que era possível resistir ao álcool mesmo 

trabalhando no bar, e recebemos a seguinte resposta:  “[...] era irresistível, por eu 

estar ali todos os dias no meio da bebida vendo as pessoas ali bebendo, uma 

contando os problemas. Aí eu pensava: voltei”. 

Mary pareceu se referir, não ao momento em que começou a beber, “a tomar 

uma cervejinha”, mas aos momentos em que havia parado, e que em seguida 

voltava a beber. Por trabalhar em um bar e ver as pessoas bebendo, a vontade de 

beber lhe era irresistível, desta forma ela sempre voltava. Neste caso, estar próxima 

de pessoas que bebem, bem como a facilidade de obter a bebida, acabavam 

reforçando sua vontade de beber.    

  

Maura   

 

No dia da entrevista Maura aparentava o que nos pareceu uma alteração do 

curso do pensamento. Pensamento lento, às vezes desconexo em termos de datas 

e às vezes repetindo fatos. Então quando indagada sobre sua decisão de 

interromper a ingestão da bebida e ir para comunidade terapêutica Maura nos deu 

diferentes respostas demonstrando assim seu conflito interno de ideias: “Foi o 

fórum, foi do juiz, foi minha”. Maura havia perdido a credibilidade da justiça de sua 

cidade de que conseguiria cuidar de seus filhos, desta forma eles foram 

encaminhados aos cuidados do conselho tutelar e depois levados a um abrigo para 

menores sob tutela da lei.  

Quando a arguimos uma segunda vez sobre a autoria da decisão de internar-

se ela respondeu:  



119 

 

A decisão foi própria, né? Eu concordei. Aí as meninas psicóloga e 
assistente social conversou comigo: “Maura se a gente a fizesse esse 
negócio da internação pra acabar com isso logo, você aceitaria?”.  Eu falei: 
“Eu aceito”. Eu vim por minha conta própria. 

 
Ao tentar explicar os motivos que a levaram ao Álcoolismo, Maura falou da 

tristeza pela morte do irmão. No entanto, ao longo da conversa percebemos que 

Maura era apenas mais uma em sua família a adotar o consumo de bebidas 

alcóolicas, em caráter de adicção. Seu avô havia falecido em função do Álcoolismo, 

seu pai e sua mãe eram Álcoolistas e seu irmão morreu aos 40 anos de cirrose. 

Diferente de outras internas que afirmaram que mesmo durante a onda, 

desejam parar, ou questionavam o que estavam fazendo, e até em alguns 

momentos buscavam agir de outro modo, Maura nos contou que quando bebia não 

pensava em mais nada que não fosse o seu desejo pela bebida: “Eu pensei só em 

querer”. Maura parecia não querer pensar, ela só pensava em querer, só na sua 

vontade. Assim ela foi se tornando uma presa fácil para o álcool. Não pensar sobre 

sua prática pode ter contribuído para que ela se envolvesse cada vez mais com o 

álcool. 

 

Patrícia  

 

Uma característica se repetiu no discurso de Patrícia. A mesma apresentou 

em seu discurso, e não apenas sobre o uso das drogas, uma explicação moral para 

ações que são socialmente questionáveis. Ela se envolveu com drogas porque sua 

mãe acusava seus amigos. Ela decidiu se relacionar com pessoas do mesmo sexo 

por causa da revolta com a mãe. Ela teve que traficar para sustentar a nova 

realidade familiar. A amiga teve que se prostituir porque afinal tinha que dar 

alimento aos filhos. Uma racionalidade que põe no topo da lista de opções, àquelas 

que não seriam prontamente recomendáveis, e que pior, como no caso das drogas 

e do tráfico, trazem em si prejuízos que podem ser irreversíveis. Isto pode estar 

relacionado com uma série de fatores, inclusive com o sistema de crenças 

constituído por este sujeito. O sistema de crenças como o guia das ações. 

  

Luiza  

 



120 

 

A história de Luiza é mais uma dentre muitas histórias adictivas de mulheres 

atravessada pelo papel da maternidade. Como outras, Luiza perdeu a guarda dos 

filhos e por uma oportunidade que o Juiz lhe concedeu, ela aceitou internar-se na 

Comunidade Terapêutica. Assim como Elaine, esta interna apresentava no dia da 

entrevista uma forte crise de abstinência. 

Eu não gosto de ficar aqui 9 meses e deixar minha filhas lá. Eles já não têm 
pai já, o pai já é morto, todo natal já chora por causa do pai, agora ficar 
longe de mim, eu não concordo...  (CHORANDO MUITO) Eu queria que 
eles me dessem uma chance, me deixasse ficar lá fora pra ver se eu 
melhorei mesmo, ficar na casa da minha mãe, morando na casa da minha 
mãe com meus filhos. 

 
Por um lado percebemos que os filhos foram a motivação para Luiza 

interromper o uso e vir para a comunidade, mas por outro, seu discurso fala de seus 

filhos como sendo também o motivo de desejar interromper o tratamento. Até que 

ponto este desejo de ir embora não estava sendo mobilizado pela própria crise de 

abstinência não podemos precisar. No entanto, inferimos que também esta variável 

podia estar incidindo sobre Luiza. Mas verbalizar isto seria assumir seu problema 

com as drogas, o que até então ela ainda não havia feito. Na data em que a 

entrevista foi realizada Luiza já contavam dois meses de internação e, continuava 

afirmando que não tinha problemas com o crack, que seu uso era controlado e que 

havia sido injustiçada.  

Ao buscarmos com a direção da comunidade algumas informações sobre o 

ingresso de Luiza no tratamento, a mesma nos informou que ela foi trazida pelo 

conselho tutelar, que estava muito doente por causa do crack, e que havia chegado 

ao ponto de utilizar a filha na prostituição como meio de conseguir o crack.  

 Isto nos faz pensar que nem sempre o que o sujeito consegue formular em 

termos de um discurso racional, esgota a real causalidade de suas ações. Além da 

possibilidade das dissimulações, pode haver outras motivações que não as 

conscientes que influenciem as ações deste sujeito. Dentre estas motivações, 

poderíamos citar aquelas que o sujeito ainda não tem consciência, mas que outros 

podem inferir dadas as circunstâncias, como parece ser o caso de Luiza.  

Poderíamos citar também aquelas motivações subjacentes ao nível da 

consciência, mas que fazem parte do aparelho psíquico deste sujeito. Numa 

perspectiva psicanalítica diríamos que seriam motivações inconscientes ao sujeito, 

mas que influenciam suas ações. Poderíamos citar ainda aquelas de que o sujeito 
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não tem consciência, justamente por fazerem parte de um grupo de influências não 

assimiláveis ou manipuláveis pela mente, as reações decorrentes de questões 

físicas como os tiques nervosos, por exemplo. Na condição em que se encontra o 

drogadicto, sobretudo o usuário de crack, esta  multiplicidade de influências está 

atuando, na presença devastadora de uma série de prejuízos de funções 

neurocognitivas. O que torna a capacidade volitiva deste sujeito cada vez mais 

vulnerável.      

 

Flaviana  

 

No caso de Flaviana o desejo de interromper o uso da droga não foi 

imediatamente seu. Seu irmão, que também tinha problemas com drogas, estava 

internado em uma clínica para homens, e recebeu uma visita da mãe e de sua irmã. 

Ao chegar lá, e ser identificada também como dependente química, Flaviana foi 

abordada por uma das funcionárias que ofereceu uma internação, como a do irmão, 

em uma clínica para mulheres. 

Aí eu falei que não, aí comecei a botar um monte de pretexto, aí falei: “Hoje 
não dá não porque eu não trouxe roupa, deixa pra semana que vem”. Mas 
era mentira, porque eu queria um pretexto pra sair dali. Só que eu me 
arrasei, ela falou assim: “É por causa de roupa que você não vai se 
internar?”. Aí eu falei: “É pow. Só tô com a roupa do corpo”. Aí ela falou: 
“Tá bom, não seja por isso”. Ela foi lá, fez uma mala de roupa pra mim: 
sabonete, roupa, toalha tudo. Ela falou assim: “Flaviana se é por causa de 
roupa toma aqui. Você quer ir? Toma aqui, só falta você ir”.  Eu fiquei sem 
ação. Aí falei: “Gente eu vim só aqui visitar meu irmão. Meu Deus eu nunca 
pensei que”. Minha mãe conversou comigo, eu falei: “Tá bom mãe eu vou. 
Mas é por causa de você. Não tô indo por causa de mim”.  E vim. Eu 
cheguei aqui no dia primeiro de agosto, e tô aí até agora (risos). 

 

Fica claro que inicialmente a decisão de ir para a comunidade estava mais 

baseada na vontade de outrem do que em sua própria vontade. No entanto, em livre 

arbítrio, julgou que, neste momento, escolher pela vontade do outro seria a melhor 

ação a realizar. O fato de ter conseguido ficar meses na comunidade, mostra que de 

certa forma em algum momento a vontade do outro se tornara também a sua 

vontade, ou que ao menos houve uma acomodação de sua vontade a vontade do 

outro.  
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Neide 

 

 Esta interna relatou que iniciou sua trajetória com as drogas por curiosidade. 

Uma amiga pedia para entrar em sua casa para preparar às escondidas a cocaína 

que seria consumida. Em um destes dias, sua amiga lhe ofereceu. Neide afirmou 

que a escolha foi completamente sua, e que não se sentiu obrigada por ninguém a 

experimentar a droga, assumindo a total autoria de seus atos e deliberações. 

Todavia, pareceu-nos que esta decisão contrariava àquilo que a interna tinha e 

continuou tendo em termos de crenças e valores. Uma decisão um tanto paradoxal. 

Inferimos isto em função de termos perguntado como ela costumava usar a cocaína, 

já que morava em casa com seus filhos pequenos. Ela afirmou: 

[...] eu dava a primeira depois que não tinha ninguém lá em casa. Eu 
trancava tudo, eu fechava tudo com pau, eu trancava tudo. Se eu tiver que 
fumar uma aqui dentro, eu fecho as duzentas janelas eu fecho aqui, eu 
fecho aqui, eu fecho aqui fora, eu pego um trem pra encostar nessa porta 
aqui pra ninguém entrar. Dá pânico, meus filhos chegar e ser flagrada, dá 
pânico, dá pânico geral. Cada pessoa tem uma reação, umas tem vontade 
de sair correndo abrindo porta mostrando tudo, eu não. Eu tenho que ficar 
presa tenho medo, que isso é vergonha, eu tenho vergonha, é horrível, pra 
mim é. 

 

Para alguns o sistema de crenças atua como um favorecedor ao 

envolvimento com drogas, para outros o sistema de crenças é justamente o que 

impede. No caso de Neide o que ela pensava sobre as drogas era que esta era uma 

vergonha, ou seja, reprovável, e consequentemente algo a ser escondido 

radicalmente de seus filhos. Questionamo-nos em que medida o sistema de crenças 

atua de fato como um influenciador da ação, se nesta experiência, havia uma 

crença contrária à droga, mas a ação foi oposta a este valor.   

 

Ivanete 

 Ivanete iniciou sua adicção pelo uso da maconha e mais tarde teve os 

prejuízos ampliados ao conhecer o crack. A entrevistada falava da vontade que 

tinha de interromper o uso do crack, mas esta vontade não era sentida de maneira 

igual em relação à maconha.  

A maconha vou te falar que não, eu não sentia vontade de parar não sabe 
porque? Porque a maconha ela me despertava ela me deixava ligada, 
entendeu? As pessoas me respeitavam mesmo usando a maconha, porque 
eu nunca escondi de ninguém. Eu tinha minha faxina, minhas coisas, eu me 
dava motivo pra mim trabalhar, entendeu? 
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Em relação ao uso da maconha, restavam motivos. A maconha não destruiu 

os motivos que Ivanete tinha para tantas outras ações. Ao contrário do crack que 

vem apagando, ou ao menos mantendo em um lugar secundário qualquer outro 

motivo, qualquer outra vontade, que não seja pela droga. Isto não quer dizer que 

não havia uma dependência da maconha e nem que não contavam-se prejuízos. 

Infere-se que os prejuízos da maconha são bem mais silenciosos e seu surgimento 

de longo prazo. Agora vejamos que a decisão de interromper o uso de drogas não 

ocorreu durante o uso da maconha, mesmo que Ivanete já estivesse fazendo uso 

pesado e prolongado. Foi quando sua vontade pela droga foi levada ao extremo, 

com o crack, e também ao extremo de prejuízos constatáveis, que a vontade para 

interromper o uso também se desencadeou. Houvesse Ivanete interrompido o uso 

de drogas quando ainda fumava somente a maconha, os estragos do crack talvez 

nunca tivessem acontecido.  

 
Silvana 
 

Silvana havia conseguido interromper o uso das drogas por algum tempo. Ela 

contou que engordou, ficou bem disposta e bonita. Teve sua filha e morava com um 

senhor que lhe ajudava muito. No entanto, esta configuração foi alterada quando a 

família do referido senhor resolveu tirá-lo da cidade e ela teve que sair da casa onde 

estava morando com seu bebê. Depois disso ela voltou ao consumo compulsivo e 

só parou quando da internação na comunidade terapêutica. A explicação que a 

entrevistada nos deu para esta recaída foram as mudanças. As mudanças em 

função de perder o amigo e a casa a fizeram voltar às drogas.   Parece que alguns 

drogadictos ao lidarem com a instabilidade das situações, acabam vivenciando 

também um enfraquecimento da vontade, e isso pode deixá-los mais expostos à 

recaídas. Como se o pensamento subjacente fosse: a droga é uma solução, ao 

menos a curtíssimo prazo, para as angústias em questão. 

Uma das afirmativas mais importantes de toda a entrevista acorreu no trecho 

abaixo: 
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Ah eu sinceramente? Pra mim nunca mudou nada, pra mim sempre foi a 
mesma coisa. Porque às vezes muitas pessoas falavam assim: “ Ah euuu... 
eu fiz isso porque eu tava muito doida de droga, eu tava muito doido de 
bebida, eu tava muito doida do crack, eu tava muito doido do pó, eu 
misturei isso..”. Não. Eu acho que a droga não leva ninguém fazer nada, 
entendeu? Faz se quiser fazer, eu nunca entrei, eu nunca roubei e nunca 
culpei a droga entendeu? Às vezes eu até posso até falar assim: “ Eu 
peguei isso aqui, mas eu peguei isso aqui porque eu tava com vontade de 
fumar mais entendeu?”. Mas, eu falar que eu peguei isso aqui porque a 
droga fez eu panhar? Isso não, entendeu? Então eu penso assim, 
entendeu? Que eu nunca mexi em nada dos outros né? Culpando a droga: 
“Ah eu tô doidona, eu tô doida de crack não sei o que eu tô fazendo”. 

 
Talvez esta tenha sido a afirmativa de Silvana mais pertinente aos objetivos 

desta pesquisa. Esta fala descreve a maneira que Silvana entendeu suas ações sob 

o efeito das drogas e mesmo na abstinência destas. Ela reconheceu que sua 

vontade pelo crack de fato desencadeou algumas ações específicas que tinham a 

finalidade de fazê-la conseguir a droga. Mas à todo instante Silvana destacou que 

seu arbítrio não foi apagado, ou sequer prejudicado, em função do crack. As ações 

escolhidas como as ações viáveis naqueles momentos eram fruto de suas 

deliberações e não da droga. Deliberações para alcançar a droga, mas livres 

deliberações segundo Silvana.  

 

Viviane 

 

Percebemos no discurso de Viviane um padrão de racionalidade que a levava 

a prever com clareza as prováveis decisões que tomaria em função de estar ou não 

drogada. Ao pedir ajuda para uma internação ela explicou, a um advogado que se 

propôs a ajudá-la, que a internação era uma urgência. Segundo Viviane, quando a 

vontade pela droga chegasse, ela roubaria para consegui-la e que não seria 

possível evitar isso. Então vejamos que, quando abstêmia, Viviane conseguia fazer 

uma leitura de sua adicção prevendo inclusive as ações que implementaria para 

conseguir a droga. Este padrão de racionalidade pôde levá-la a evitar tal 

circunstância, interrompendo o curso desta ação antes mesmo de haver iniciado.   

Inferimos que a compulsão pela droga não havia comprometido o controle 

racional que Viviane tinha de suas ações, inclusive as ações para conseguir a 

droga. Em dado momento pareceu-nos que Viviane manipulava sua adicção entre 

drogas lícitas e ilícitas para alcançar determinado objetivo. Ela afirmou ter percebido 

que, depois que começou a usar a pedra, o álcool funcionava como um elemento 
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que antecedia a ação de ir buscar o crack. Sem o efeito do álcool, Viviane afirmou 

que não tinha coragem de buscar a pedra, desta forma, o álcool passou a ser usado 

como um meio para tal. Chama-nos a atenção a capacidade de pensar e deliberar 

sobre a ação em si, que parecem aspectos tão contrários a compulsão. “E quando 

eu queria fumar, aí que eu extrapolava na pinga, pra me dá uma agitação pra mim 

ter coragem”. 

Acreditamos que o álcool atuava ao mesmo tempo como um neutralizador do 

controle que de certa forma o medo exercia, e ao mesmo tempo um potencializador 

de uma vontade subjacente: a droga. Nossa conclusão é que poderá ser prejudical 

para o sujeito drogadicto que, na tentativa de manter-se abstêmio de drogas mais 

pesadas, se permita usar as drogas lícitas, uma vez que estas podem influenciar 

estados fundamentais para o controle da vontade.  

A compulsão pela droga, ultimamente, colocava em risco a segurança do seu 

bebê, que por várias vezes era deixado com outras pessoas para que ela buscasse 

a droga. Algumas vezes ela voltava e outras não, nos fazendo pensar numa vontade 

superlativada pela droga. No entanto, quando o efeito do crack passava, outra 

vontade era superlativada: a vontade de internar-se. Viviane buscava várias 

possibilidades de ajuda para uma internação. Família, amigos, igrejas e políticos 

eram alvos de seus constantes pedidos. “Eu chegava pedindo pra internar, porque 

eu via que tava acontecendo coisas demais”. Então vejamos que eram duas 

vontades: a de usar e saber que não conseguiria se controlar diante da droga, e a 

de parar que a impelia a pedir internação onde pudesse. Em nome desta segunda 

vontade, Viviane seguiu seu tratamento e afirmou que pretende segui-lo até o final.    

 

4.4 Associações possíveis: uma tentativa de relação  entre os discursos e as 

teorias da vontade 

 

Destacamos das entrevistas selecionadas, trechos dos discursos que, de 

alguma forma, nos permitem fazer associações com as teorias da vontade 

enunciadas na segunda parte da pesquisa. 

Importante salientar que os trechos que ora apresentaremos, nas referidas 

associações, não podem ser classificados como estritamente relativos a tal teoria 
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que aqui ele ilustra. Um mesmo trecho poderia ser explicado à luz de cada uma das 

teorias, nos permitindo diferentes associações.  

O que ocorreu ao longo desta nossa tentativa metodológica foi que nossa 

leitura nos levou de maneira mais imediata a perceber certas nuances, de certa 

teoria, em certo discurso. Talvez um outro leitor desenvolvesse associações 

diferentes das nossas e de fato o convidamos à leitura integral das entrevistas na  

seção de anexos da versão digital desta dissertação, a fim de que novos olhares e 

novos sentidos possam emergir.  

As entrevistas nos forneceram, em alguns momentos, indícios de que, na 

percepção dos sujeitos, a liberdade era o que regia suas ações. Mesmo aquelas 

ações aos quais os empurrava a compulsão, ou aquelas que tinham uma conotação 

autrodestrutiva, pareciam-lhes fruto de uma deliberação racional pautada na 

liberdade.  

Inferimos que a experiência de Sandrinha se refere a esta percepção. Ao ser 

questionada acerca da primeira vez em que teve contato com o crack, a 

entrevistada relatou que um amigo lhe ofereceu o que eles chamam de “Desirée”: 

uma mistura de crack com maconha. O amigo lhe ofereceu a droga que, inclusive 

naquele momento, já estava usando. Perguntamos se em sua percepção este 

amigo teria exercido uma influência para que ela iniciasse sua trajetória com o 

crack, ao que fomos prontamente respondidos que “não”. Sandrinha afirmou que 

não se via obrigada a usar o crack e que sentia-se em plena condição de rejeitar, 

como já havia feito em outros momentos. Permitimo-nos dizer que , apesar de não 

podermos afirmar categoricamente,  na vivência de Sandrinha, experimentar o crack 

pareceu-nos uma ação livre, fruto do exercício de sua razão e liberdade, e a 

manutenção do uso pareceu-nos, neste momento, ser uma consequência da 

liberdade de escolha que a entrevistada usufruía: “Eu poderia ter dito não. Eu usei 

porque eu quis. [...] Eu usava porque eu queria”. 

Após pouco tempo, Sandrinha viu-se submersa no uso do crack, acumulando 

prejuízos em várias áreas de sua vida. Perdeu o casamento, a saúde e as filhas, 

que foram levadas pelo conselho tutelar em função do risco que correriam ao lado 

da mãe. A esta altura Sandrinha parecia não ter controle algum sobre o seu uso do 

crack, todavia, o relato a seguir nos levou a pensar que, mesmo diante de sua 
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adicção, havia ainda uma independência da vontade levando-a ao exercício de sua 

autonomia e liberdade.  

Ai eu falei que não. Falei: “Senhor me ajuda!”, e consegui me acalmar. [...] 
Eu falei: “Oh gente eu já não aguento mais sabe, Deus quer me ajudar, 
mas eu não posso ficar aqui sentada esperando cair do céu. Eu tenho que 
correr atrás. Vou correr atrás das minhas filhas, eu não sei como, mas eu 
vou correr atrás e dá um jeito de recuperar minhas filhas.” E saí e fui pro 
conselho. 

 

O trecho acima destaca o momento em que Sandrinha faz uma leitura 

racional do que estava lhe acontecendo e resolve agir de outro modo. Ainda 

fazendo uso da droga ela decidiu que iria recuperar as filhas. Ao ser afastada delas, 

o padrão de uso de Sandrinha só aumentava, mas mesmo diante de sua crescente 

adicção ela demonstrava que o exercício de sua razão lhe garantia a liberdade de 

fazer novas escolhas. “E saí e fui pro conselho”, terminou Sandrinha. Desde então 

Sandrinha entrou em sua luta para superar os problemas com as drogas, seguindo-

se o seu ingresso na comunidade terapêutica.   

Vimos anteriormente que a perspectiva libertarista, acredita que o homem é 

livre, uma vez estar limitado apenas pela decisão que ele estabeleceu diante de si 

mesmo. É certo que o sujeito drogadicto acaba tendo de lidar com uma série de 

limitações, contudo, a experiência de algumas entrevistadas nos permite pensar 

que, mesmo em meio a todos os prejuízos decorrentes da adicção, há a 

possibilidade de que, por meio da livre vontade, o sujeito possa escolher caminhos 

mais salutares.  

Foi o que nos pareceu ter acontecido na experiência de Rutiele. Ao nos 

descrever o processo decisional que a teria levado a interromper o uso das drogas, 

Rutiele assegurou-nos que a decisão de ingressar na comunidade terapêutica foi 

inteiramente sua, diferente de outras histórias, que a família ou outra instância, 

como os juizados, acabavam exercendo uma influência quase que determinante 

para a busca pelo tratamento. Na época em que Rutiele escolheu enfrentar sua 

adicção até a recuperação, a mesma afirmou que seu padrão de consumo havia 

aumentado significativamente, somando a compulsão pelas drogas inalantes e 

também pelo álcool. Segundo a entrevistada todos os recursos financeiros, assim 

como todos os objetos que haviam em sua casa, tinham sido utilizados para manter 
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o consumo. Ao chegar a conclusão que não estava suportando mais a situação, 

Rutiele decidiu internar-se.  

Outro relato de Rutiele que chamou-nos a atenção foi o que ela narrou sua 

experiência adictiva diante da maternidade. Já havíamos ouvido outras internas que 

nos informaram do receio do momento do parto de seus filhos, uma vez que a 

criança poderia nascer com deformações graves pelo fato de, ao longo da gestação, 

a droga ter sido consumida.  

Em seções anteriores, nesta mesma parte, mostramos que ao descobrir as 

gestações, que em seu caso foram três, Rutiele interrompia imediatamente o uso 

das drogas, mantendo-se abstêmia até o nascimento do bebê e, no caso do 

primeiro filho, ela conseguiu manter-se abstêmia ao longo de todo tempo da 

amamentação. Infelizmente tão logo Rutiele percebia-se liberada da 

responsabilidade de gestar ou amamentar, ela voltava ao uso das drogas. Mas sua 

experiência nos permite pensar em ações que foram iniciadas em função da 

liberdade enquanto espontaneidade absoluta das causas, capaz de começar por si 

mesma uma série de fenômenos (MACEDO, 1978).   

Como vimos, Strawson (2010), escolhido nesta pesquisa como representante 

da teoria determinista, acredita que o homem é determinado pelo contexto em que 

está inserido. É neste contexto que o homem se constitui, e suas escolhas são 

feitas em função de como esta constituição ocorreu. Strawson (2010) entende que a 

natureza mental do homem, responsável por suas deliberações, não pode ser 

considerada causa de si mesmo, ou seja, não foi o próprio homem que causou a si 

mesmo e deliberou sobre a constituição de sua mente. Assim sendo, circunstâncias 

anteriores a ele acabaram sendo a origem de sua natureza mental.  

Alguns trechos das entrevistas nos permitiram encontrar ecos desta teoria. 

Esbarramos na narrativa de alguns sujeitos que poderíamos dizer que acabaram 

sendo levados a certas escolhas em função de certas circunstâncias, internas e 

externas, que lhes pareciam determinantes.  

Entre todas as internas ouvidas, Lylla foi a única a nos falar de uma adicção à 

heroína. A primeira vez que usou a heroína foi em Portugal, e sua adicção a esta 

droga foi alcançando relevos cada vez mais intensos no decorrer dos dez anos  que 

lá viveu.   
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Segundo Lylla a heroína é uma droga de rápida adicção, e para ela tratava-se 

de uma dependência física e não psicológica como outras drogas. A entrevistada 

afirmou que não queria usar a heroína, mas o seu corpo padecia imensamente pela 

falta da droga. Desta forma, ela não se via em condições de evitá-la. Inferimos aqui 

um prejuízo significativo em sua liberdade de decidir, em função das variáveis 

físicas que incidiam sobre ela pela adicção. Pareceu-nos que o estado não era de 

liberdade, mas de determinação, de plena submissão à droga. Lylla falou-nos de 

muitas dores por todo corpo, dores insuportáveis. Crises intensas de vômitos, uma 

forte alteração gastrointestinal.  

E eu saía às vezes pro shopping e levava minha seringa, ia dentro do 
banheiro preparava e dava meu pico. Às vezes não tinha aqui, às vezes 
não tinha aqui (apontando para veias que já não tinham como ser usadas 
para picadas), e eu vinha no avião tomando aqui na minha veia femural. 
Porque lá também era frio e porque eu tava toda... Eu não tava nem aí pra 
isso! Eu tomava, era uma compulsão muito grande de tomar. Eu tinha 
preocupação de tomar uma dose muito grande porque mata, dá uma 
overdose e mata. [...] Eu tomava minha pouca dose. Parava aquilo, eu 
conseguia ficar algumas horas, mas depois de algumas horas eu tinha que 
tomar de novo porque começa a doer o corpo. 

 

Aspectos anteriores ao uso abusivo de drogas, também podem ser ilustrados 

a partir de um trecho da narrativa de Rutiele, que descreveu um pouco de sua 

compulsão pelo álcool. Ao nos contar de sua primeira embriaguez perguntamos se 

ela sentia que era possível ter evitado a referida situação. Rutiele nos explicou que 

não, que havia crescido vendo seu pai, seus tios e madrinhas bebendo e que 

começou a achar que era “bonito aquilo”. Seu desejo era crescer para, assim como 

seus familiares, “poder beber a sua cerveja”. Ela nos contou que seu pai e tios 

consumiam engradados inteiros de bebida, e isso não os deixava embriagados. O 

mesmo referencial Rutiele afirma ter desenvolvido em relação ao cigarro. Ela 

admirava suas tias que fumavam, e alimentava a espera do dia em que também 

poderia fumar. As referidas drogas, anos mais tarde, configuraram problemas 

significativos para Rutiele. Inferimos que as escolhas que envolveram o álcool e o 

cigarro estavam atravessadas por estas variáveis familiares, fazendo destas fortes 

influências ou ainda, arriscamo-nos dizer, fortes determinações.  

Jô também relatou uma circunstância externa a si mesma que se relacionava 

com sua crescente adicção. Ela afirmou que sua mãe bebia e fumava, desta forma 

“um vício” foi puxando o outro, porque a partir daí ela também começou a fumar 



130 

 

cigarro, depois fumar a maconha, depois o crack, o que nos leva a perceber o papel 

do tabaco, na indução do uso de outras drogas. 

Em sua entrevista, Jô relatou que em um momento anterior ao da internação 

na comunidade terapêutica, ela havia conseguido interromper por um tempo o uso 

das drogas, mas que uma notícia trágica havia feito com que ela tivesse uma 

recaída.  

[...] parei de usar e fui embora pra Búzios, e fiquei a gravidez todinha sem 
usar nada sabe? Aí depois que eu tava na igreja é que o pastor tinha falado 
comigo que ia vir em Campos pegar meu pai, que meu pai também 
começou a usar crack. Aí um belo dia eu tava em casa e o telefone tocou 
(chorando muito). Aí falaram seu pai foi assassinado, [...] que eu não 
acredito sabe? Principalmente na maneira que mataram meu pai é muito 
coisa (chorando). [...] aí eu peguei e falei: “Chega!”. Eu fui, desisti, comecei 
cair, comecei usar, porque pra quem é usuário só basta uma coisa pra 
gerar sabe? 

 
O assassinato do pai, enquanto um evento traumático, desempenhou um 

papel desencadeador da recaída, constituindo-se, em nosso parecer, um aspecto 

determinante a referida ação.  

Apresentamos Frankfurt (1978) como um dos representantes da escola 

compatibilista da liberdade e da vontade. Entendemos que, para os compatibilistas, 

é possível haver a presença simultânea dos dois fenômenos, uma vez que mesmo 

as ações livres são determinadas. Para estes teóricos, a capacidade volitiva do 

sujeito implica a expressão livre de sua vontade, mas também os caminhos 

cerebrais subjacentes a tal processo deliberativo, que podem ser contados como os 

eventos que antecedem a ação determinando-a.  

 Frankfurt (1978) diferencia os humanos em função das diferenças na 

experiência da vontade. Para ele os não pessoa, ou agentes do tipo wanton, 

haverão de decidir e agir sem considerarem sua vontade. Agirão, portanto, 

impulsivamente em função do desejo de fazer algo. Outra categoria – esta sim 

considerada pessoa – tenderá a avaliar suas decisões previamente, levando em 

consideração pensamentos anteriores a ação e, assim, haverão de decidir o que 

fazer. Notemos também que, segundo o autor, poderá ocorrer que em momentos 

diferentes a mesma pessoa atue mais preocupada com sua vontade, e em outros 

momentos atue mais impulsivamente, podendo perder o controle da mesma. Nisto 

percebemos que mesmo sendo livre, no sentido de não ser limitado por nenhuma 
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circunstância específica (COSTA, 2000), o sujeito poderá agir por desejos e não por 

sua vontade. 

Em vários momentos as entrevistas nos apresentaram experiências em que 

as ações eram conduzidas pelo desejo pela droga, mesmo diante da existência de 

outras vontades. O sujeito drogadicto poderá ser considerado livre para fazer suas 

escolhas, todavia, o desejo pela droga o impede, em alguns momentos, de se 

perguntar pela sua real vontade, agindo, desta forma, impulsivamente. Lembremo-

nos que segundo Frankfurt (1978), para que a vontade seja considerada como livre, 

o sujeito precisará de algo mais do que agir livremente, sendo necessária a 

construção de volições de segunda ordem que o levem a agir. Isto implica que o 

agente queira que certo desejo seja a sua vontade, ou seja, que de fato ele o leve a 

uma ação.   

Lylla falava de seu pai expressando muito amor. Na verdade, de todas as 

pessoas citadas em seu discurso, foi a ele que ela fez referências como uma 

relação realmente significativa. Ela nos relatou que desde sua infância a 

proximidade com o pai era muito maior do que com a mãe, e que  nos últimos anos, 

seu pai era quem patrocinava sua adicção,  preferindo fazê-lo a vê-la envolvida em 

problemas com a lei, ou prostituindo-se. No entanto, o problema de Lylla com o 

crack havia chegado a tal nível que ela já não conseguia mais pensar nos 

sentimentos mais essenciais para si mesma ao agir na direção da droga.  

E meu pai tava patrocinando meu vício e eu empurrei ele e depois de 17 
dias ele veio a falecer. Falência múltipla de todos os órgãos, e eu coloquei 
os usuários de droga dentro de casa sabendo que ele tava falecendo e dei 
tudo que tinha dentro do apartamento, eu deixei eles limparem tudo: roupa, 
documentos, fotos, tudo, tudo. 

 
Tivesse Lylla considerado seus pensamentos e sentimentos antes de agir 

para conseguir o dinheiro da droga, por certo se depararia com a vontade de não 

causar ao seu pai nenhum mal, agindo, portanto, de outra maneira. Mas ela não 

conseguiu fazer isto neste momento. Poderíamos dizer sobre esta ação, ser uma do 

tipo wanton, ou melhor, Lylla teria agido como um agente wanton e não como 

pessoa. Livre, mas agindo por um desejo de primeira ordem, sem considerar 

previamente sua vontade.  

Inferimos ser a experiência de Jô outra ilustração da presença mútua da livre 

vontade e de uma limitação em agir livremente. Sua relação com a mãe era de 
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bastante conflito, não apenas pela sua adicção, mas pela adicção da própria mãe. 

No entanto, Jô conseguiu expressar a ela seu pedido de ajuda: “Mãe me interna!”. 

Este pedido nos faz pensar na existência de uma vontade de interromper o uso da 

droga e recuperar-se. Jô prosseguiu seu desabafo com a mãe dizendo:  “Mãe, me 

interna, porque sozinha eu não vou conseguir”. Vejamos que é possível perceber a 

vontade de parar, simultânea ao reconhecimento da possível fraqueza dessa 

vontade diante da adicção.  

Após anos de consumo intenso, parecia inegável que seu desejo pela droga 

a dominava, na maioria das vezes, no entanto, houve um momento em que a 

vontade de mudar de rumo, outrora expressa  como forma de desabafo para a mãe, 

foi o que de fato moveu sua ação. Certa vez, após ter usado o crack horas a fio, Jô 

decidiu que sua próxima ação não seria empurrada pela droga, e deliberou em outra 

direção. Na verdade, Jô ainda encontrava-se sobre o efeito da droga, mas 

conseguiu, naquele momento, considerar sua vontade de parar o suficiente, para 

que a mesma movesse sua ação. Jô investiu nessa decisão, procurou uma tia que 

havia lhe oferecido ajuda, e iniciou assim seu tratamento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa investigação conseguiu se manter coerente aos seus objetivos 

específicos. O levantamento teórico mostrou-se suficiente para nos respaldar na 

compreensão das entrevistas, que nos forneceram, como esperávamos, dados 

importantes e clarificadores sobre a experiência adictiva da vontade. A hipótese 

inicial de um prejuízo na capacidade do homem exercer sua vontade livre foi em 

parte confirmada. Isto porque entendemos que não será possível sustentar tal 

afirmativa de maneira categórica, uma vez que algumas variáveis que cercam a 

questão da drogadição e a subjetividade das histórias em questão farão com que a 

experiência adictiva da vontade seja bastante diversa. 

Nestas últimas palavras do texto, precisaremos manter uma atitude coerente 

e realista para compreendermos de fato o que podemos levar como um legado da 

presente pesquisa, e o que não poderíamos esperar dela. 

Sabemos que das abordagens teóricas que apresentamos a respeito da 

vontade, os representantes escolhidos constituem-se em um recorte temporal e 

parcial de cada uma delas. Isto porque o exercício exaustivo de entendimento da 

abordagem libertarista, por exemplo, nos levaria a uma lista de autores memoráveis, 

ressaltando diferentes aspectos da teoria da plena liberdade. O mesmo pode ser 

dito sobre as demais abordagens, reconhecemos que não nos seria possível este 

exercício investigativo em tão curto tempo, como o é o período de que dispúnhamos 

para tanto. Mas nosso desejo mantém-se firme e ávido por passos futuros nesta 

direção.     

Sabemos também que o número de sujeitos ouvidos em nossa pesquisa foi 

pequeno e que talvez um número maior de entrevistas pudesse nos permitir uma 

visão mais ampla, onde outras nuances da vontade poderiam ser percebidas.  

Inferimos, inclusive, que nossa escolha por um tipo específico de unidade de 

tratamento para o dependente químico, a comunidade terapêutica, restringiu nosso 

campo de observação, deixando de fora importantes espectros da problemática em 

questão.  

Certamente, uma pesquisa desenvolvida com sujeitos drogadictos internos 

em clínicas particulares para recuperação nos permitiria o contato com realidades 

que talvez tenha nos escapado. Ou mesmo uma comunidade terapêutica de 
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diferentes paradigmas, como os de outras confissões religiosas. Ou ainda a escuta 

de sujeitos não institucionalizados, mas drogadictos. O leitor deve, a esta altura, 

reconhecer, juntamente com os autores da obra, que o campo escolhido para a 

pesquisa também foi bastante restrito. 

O tipo de metodologia que utilizamos nos possibilitou contato direto com o 

sujeito drogadicto. Contudo, não nos levou até suas famílias ou antigas instituições 

de internação para que pudéssemos ter um histórico mais completo da adicção 

desses sujeitos, relevando não apenas o relato do próprio, mas também de outros 

atores que junto com ele vivenciaram tal trajetória. Talvez um tempo maior de 

acompanhamento deste sujeito no período de internação pudesse também apontar 

para outras vivências e nos permitir ricos aprendizados.  

A necessidade metodológica de recortes tão específicos e limitados de uma 

realidade tão ampla e complexa nos levou também a resultados relativos e 

limitados. É diante desta consciência que nos arriscamos a apresentar nossas 

conclusões. Paradoxalmente, cada um dos apontamentos que faremos a seguir, foi 

construído pela experiência vivenciada junto a esses sujeitos participantes da 

pesquisa. Estes apontamentos não foram encontrados nos livros, mas extraídos da 

pura experiência de pessoas que decidiram ajudar a ciência, para que esta seja 

aperfeiçoada e possa ajudá-las.  

Concluímos que, alguns sujeitos, mesmo diante de sua crescente adicção, 

poderão por meio do exercício de sua razão agir de outro modo, tendo como 

garantia o potencial humano da liberdade para fazer novas escolhas. Neste sentido 

haverá influências atuando a todo instante sobre o sujeito drogadicto e suas 

decisões, o que não significa que tais influências serão experimentadas por ele 

enquanto determinações. De forma prática, poderíamos dizer, por exemplo, que o 

contato prévio com a droga, ou mesmo ter um quadro de dependência química 

instalado, é um fator de influência para que alguns sujeitos recaiam e voltem a 

drogar-se, o que não quer dizer que eles não terão condições de fazer outra coisa, 

de escolher de outro modo de viver, surpreendendo a si mesmos e a outrem.  

Não parece haver na adicção – pelo menos enquanto não estamos falando 

de comas alcoólicos ou perda de consciência pela overdose, ou transtornos mentais 

pelo uso da droga – uma perda da racionalidade, da capacidade do sujeito pensar, o 

que parece ocorrer é uma mudança na forma de pensar, uma mudança na 
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racionalidade em questão, que vai resultar num grupo de ações e comportamentos 

por vezes avessos ao que é aceito socialmente. Destacamos que o fato de não se 

tratar de uma racionalidade compartilhada socialmente, não é sinônimo de afirmar 

que este sujeito estaria agindo por outra instância que não sua liberdade.  

Esta mesma capacidade deliberativa poderá apontar-lhe, em momento futuro, 

para a decisão de recuperar-se, principalmente, se houver circunstâncias 

motivadoras, fenômenos que lhe confiram o sentido para novas escolhas.  

Estamos dizendo que, em conformidade às experiências ouvidas, podemos 

afirmar que mesmo diante do uso crônico da droga, alguns sujeitos mantém sua 

capacidade de livre escolha ativa. Mas reconhecemos que poderão existir 

modulações diversas da vontade em função do tipo de droga, do sujeito em questão 

e do tipo de racionalidade que é possível manter diante destas variáveis. Poderá 

ocorrer, por exemplo, a situação em que um sujeito não tenha o controle do uso, 

mantendo um padrão de dependência da droga, embora tenha sua capacidade 

volitiva conduzindo outras de suas ações.  

 Concluímos também que o tempo de drogadição causa, gradativamente, um 

efeito deletério sobre o controle da vontade e que estados emocionais fragilizados 

também favorecerão o declínio do controle das ações.  

     Identificamos nos relatos que alguns aspectos são preditivos de envolvimento 

com drogas pesadas como o crack. Fazer uso de alguma substância química, quer 

legal, ilegal, ou mesmo farmacológica, em um padrão de consumo intenso, pode ser 

um aspecto antecedente para que outras drogas, em algum momento, estejam entre 

as escolhas desse sujeito. 

Além disso, verificamos que ter na família de origem outras histórias 

adictivas, pode desencadear novas adicções. Umas das situações recorrentes nas 

entrevistas foi o fato de que as histórias adictivas em questão, na verdade, eram 

prolongamentos de histórias anteriores às suas, e mais, que eram resultado das 

mesmas. Não apenas a família de origem, como também os relacionamentos mais 

próximos podem ser contados como variáveis de influência para o desencadear da 

drogadição, ou para o agravo da mesma. Sugere-se desta forma que as ideias 

formadas ainda na infância, provenientes de histórias adictivas de pessoas de forte 

ascendência sobre o agente, podem atuar como elementos que fazem do álcool e 

das drogas uma escolha plausível, admissível e por vezes valorizada.  
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Quando o primeiro uso é influenciado por um familiar de grande 

representatividade para este sujeito, ou quando ocorre o aprendizado do hábito do 

usar drogas como um valor que não é questionado, justamente porque vem de 

alguém que, normalmente, não se questiona, desenvolver uma história adictiva 

torna-se bastante provável. 

Isto nos remete à perceptível importância do sistema de crenças do sujeito 

como favorecedor do uso de drogas ou como um aspecto protetivo ao mesmo. 

Assim temos que a ideia de certo status, de beleza em quem fuma, por exemplo, 

pode ser uma porta de entrada para a história das adicções. O que de fato foi um 

dado concreto nos relatos obtidos. Infelizmente o risco, e no caso de alguns sujeitos 

entrevistados, a fatalidade, é que partindo de drogas admiráveis, ao menos 

inicialmente, existe a probabilidade de uma substituição por drogas cada vez mais 

pesadas. Portanto, ter em suas representações, que todo tipo de hábito que envolva 

uma substância psicoativa é um hábito de risco, pode ser considerado um aspecto 

de proteção à dependência. 

Percebemos que, por vezes, o senso comum interpreta a dificuldade do 

sujeito drogadicto de interromper o uso de drogas como uma falta de vontade. No 

entanto, o que verificamos é que isso não condiz com a realidade da maioria dos 

sujeitos que entrevistamos. O desejo de buscar a droga pode mostrar-se real e 

irresistível, o que não significa que não haja também o desejo de viver outra 

realidade. As experiências adictivas da vontade que nos foram partilhadas nos 

revelaram que pode haver de fato um desejo genuíno de deixar as drogas e 

recomeçar a vida, sem que isso, no entanto, seja suficiente para mobilizar uma ação 

concreta neste sentido, em função dos conflitos de desejos que atuam sobre o 

sujeito. 

Lidar com este conflito de desejos e com uma série de estímulos externos 

convidativos à substância química não será uma tarefa fácil ao sujeito drogadicto. 

Assim ao tentar interromper o uso de drogas ilícitas, mas continuar usando outras 

substâncias químicas como o tabaco e o álcool, a probabilidade de controle da 

vontade pelo agente tende a diminuir. Além disso, estar próximo de pessoas que 

bebem ou se drogam, bem como ter facilidade de obter a substância, acabarão 

reforçando a vontade de usar drogas e podem vir a frustrar tentativas de 

recuperação.  
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Os depoimentos revelaram um confronto. A vontade pela droga pode ser 

confrontada em algum momento por outras vontades, que façam o sujeito, por meio 

da deliberação, escolher outra ação que não o uso da substância. A presença de 

alguém que ame e demonstre amor, apesar das circunstâncias, mostrou-se 

repetitiva nas narrativas de recuperação. As relações afetivas mostraram-se 

capazes de resgatar um sentido antes empoeirado e escondido pelas drogas. 

Muitas vezes este sentido, que chamaremos aqui de sentido do amor, é o que 

mobiliza a ação do sujeito na direção da vontade. Desta vez uma vontade de saúde 

e vida.  

Notemos que não estamos aqui nos referindo a um comportamento protetor 

incondicional de familiares que acabam desenvolvendo um estado de co-

dependência. Nestes casos, a família, mesmo com todo amor que se dispõe a 

oferecer, pode atuar como facilitadora da adicção, sem disso se dar conta. As 

relações significativas, que podem ser mobilizadoras de novas ações, muitas vezes 

precisam assumir um necessário afastamento, sinalizando a não aceitação da 

drogadição, mas mantendo firme diante do drogadicto a crença em sua  capacidade 

de decisão.  

Se em algumas histórias a família revelou-se como o problema fundamental 

que culminou na adicção, para outros a família foi o grande estímulo, e a fotografia 

na parede renova a esperança de uma vida melhor pós-internação. Os laços 

afetivos, incluindo os namoros, os fiéis amigos e a família, podem ser, desta forma,  

as ligaduras com a realidade sem drogas. Por estas ligaduras alguns encontram o 

caminho de volta.  

Não poderíamos deixar de destacar a presença do aspecto religioso como 

força motriz para a maioria dos sujeitos entrevistados. Ao reconhecer o descontrole 

não apenas do hábito, mas da vida, os sujeitos podem decidir devotar sua 

existência a algo superior a si mesmos, atribuindo a Este o papel de restaurador e 

sustentador de uma vontade ora enfraquecida: a vontade pela vida. A Este foi 

comum nos relatos ouvir chamá-lo de “Deus, meu Deus, meu Pai”. Relacionamos a 

incidência deste aspecto à ideologia protestante que norteia a Comunidade 

terapêutica em questão e a influência da mesma na formação discursiva das 

internas. 
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Ainda cabe-nos alertar que foi comum ouvir nos relatos que a história adictiva 

se desenvolve geralmente de maneira progressiva, em função dos tipos de droga 

que o sujeito vai conhecendo. Assim, alimentar hábitos de maneira irrefletida, 

poderá contribuir para que em algum estágio da vida um quadro de adicção se 

configure.  

Neste escalomento entre os tipos de drogas, entendemos que dentro do 

problema “uso abusivo de substâncias” no cenário de saúde pública, existe outro 

que tem alcançado relevos cada vez  maiores: o uso do crack.  O fato de termos nos 

deparado com a realidade de que quase todas as internas entrevistadas relatavam o 

uso da referida substância como a droga que as levou a total perda do controle 

apontando para a necessidade de uma internação, mostra-nos a urgência da 

divulgação e efetivação  das políticas de combate ao crack existentes.  

Ficou claro que precisaremos, e nisto incluo todos os segmentos científicos 

que busquem clarificações e soluções para a drogadição, continuar investigando em 

termos das especificidades e não das generalidades. Em termos de grupos de 

sujeitos que tenderão a agir desta forma, em função de determinadas variáveis, mas 

também de outros grupos que agirão de outra maneira, mesmo em situações 

similares. Talvez estejamos percebendo que para falar da vivência da vontade na 

experiência do drogadicto, teremos de falar mais da diversidade e menos de 

categorizações.   

Sugerimos por fim, que os estudos sobre a vontade sejam intensificados em 

função da constante necessidade de uma perspectiva contextualizada sobre a 

responsabilidade moral do sujeito em situação de drogadição. Além disso, 

sugerimos que o livre arbítrio, capacidade fundamental do homem que pode 

alavancá-lo dos lugares mais ermos, ou fazê-lo submergir, seja incluído como 

variável de intervenção nas instituições de apoio e recuperação aos adictos.  

Isto implica que dentre as várias metodologias de suporte, existam aquelas 

que atuem como suporte da vontade, motivadoras da vontade e da capacidade de 

uma reflexão sobre a mesma, fazendo emergir neste sujeito o potencial de gerir a 

própria vida em outra direção. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecid o 

 

 
  

Você está sendo convidado para participar da pesquisa LIVRE ARBÍTRIO E 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA: A CAPACIDADE VOLITIVA E O USO NOCIVO DE ÁLCOOL E 
DROGAS ILÍCITAS. Você foi selecionado por estar, neste momento, numa Instituição para 
Recuperação de pessoas que vivenciam a realidade da dependência química. No entanto, 
sua participação nesta pesquisa não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir 
de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 
relação com o pesquisador ou com a instituição responsável pela pesquisa. Estamos 
realizando esta pesquisa para perceber a maneira como as pessoas que tem problemas 
com álcool ou drogas têm vivenciado sua liberdade de fazer escolhas em meio a situação 
da dependência química. Nossa intenção é ajudar com suporte reflexivo aqueles que 
buscam soluções para a dependência química, contando-se entre eles órgãos 
governamentais, setores privados de apoio social (como ongs e outras associações),  
profissionais que atuam na área da saúde, do direito e do serviço social, bem como as  
famílias que buscam uma melhor compreensão desse fenômeno a fim de serem eficazes no 
apoio aos familiares envolvidos com drogas.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder á perguntas que lhe serão 
feitas individualmente, por ocasião de algumas entrevistas com um pesquisador. As 
informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 
sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 
identificação. As entrevistas serão gravadas, e depois transcritas mantendo apenas a inicial 
do seu nome. Depois de transcritas, estas gravações serão destruídas. As entrevistas 
acontecerão na instituição que você está, desta forma a pesquisa não oferece nenhum tipo 
de risco á você. 

Em gratidão pela sua participação estaremos lhe entregando um presente especial 
(artigos de cuidado pessoal) durante um evento que vamos realizar em sua instituição.  Este 
evento contará com uma palestra e um momento de confraternização com lanche, em data 
e horário á combinar.   

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço 
institucional do pesquisador principal e do CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto 
e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Desde já agradecemos. 
 

____________________________ 
Érica Henrique Ribeiro de Andrade 
             CRP 05/40271 
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Comitê de Ética em Pesquisa ISECENSA. Rua Salvador Correa, 139. Centro. CEP 
28035-310. Campos dos Goytacazes. RJ. Brasil. Tel.: (22) 2726.2727. 
www.isecensa.edu.br. 
 
Universidade Estadual Norte Fluminense – Centro de Ciências do Homem. Programa de 
Cognição e Linguagem. Avenida Alberto Lamego, 2000 - Parque Califórnia. Cep: 28013-
602. Campos do Goytacazes. RJ. Brasil. Tel. (22) 2739-7281. www.uenf.com.br 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

 

                    ________________________________________ 

                            Sujeito da pesquisa 
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ANEXO B – Entrevista Semiestruturada 

 

Pesquisa: LIVRE ARBÍTRIO E DROGADIÇÃO: A CAPACIDADE VOLITIVA E O USO 

NOCIVO DE ÁLCOOL E DROGAS ILÍCITAS. 

Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem da Universidade Estadual Norte 
Fluminense 
 
Pesquisador: Érica Henrique Ribeiro de Andrade  
Orientador: Prof. Dr. Gilberto Gomes 
 
Data da Entrevista: _____/_____/__________ 
 
Iniciais do Entrevistando: _________________  
 

Roteiro para entrevista Semiestruturada 
 
Parte 1 – Dados Pessoais  
* Data de nascimento? Ou Idade. 
* Estado civil? 
* Tem filhos? 
* Interno na Instituição a quanto tempo? 
* Que tipo de droga faz ou fez uso? 
* Há quanto tempo é usuária, ou durante quanto tempo foi usuária? 
 
Parte 2 – Questões Específicas  

• Porque você está aqui? 
• Como você chegou até a Comunidade Terapêutica? Você veio sozinho ou alguém o 

trouxe? 
• Foi você quem decidiu vir para a Comunidade? Como foi essa decisão? 
• Quando você ainda estava fazendo uso contínuo da droga, você sentia vontade de 

parar? 
• Já houve algum outro momento em que você tenha tentado parar de usar e depois 

retornou? Como foi(ram) esta(s) tentativa(s)? 
• Como você descreveria o que acontecia com você nestes momentos em que  havia 

parado, mas que não conseguia se manter limpo o quanto gostaria?  
• Você lembra quando foi a primeira vez que usou? 
• Você se lembra o que te levou a iniciar o uso da droga/do álcool. 
• Nesse primeiro contato você acha que poderia ter dito que não? Você acha que 

poderia ter decidido alguma outra coisa, que não experimentar a droga, ou 
embriagar-se pela primeira vez? 

• Você identifica alguma circunstância ou alguma pessoa que tenha te influenciado a 
dar início ao uso de drogas? 

• Você identifica alguma circunstância ou alguma pessoa que tenha te influenciado a 
parar de usar e vir buscar ajuda? 

• A partir de que momento você percebeu que o uso que estava fazendo da droga ou 
do álcool estava se ocorrendo dentro de um padrão mais intenso e contínuo? 

• Qual a diferença entre dar um tapinha e ficar chapado? 
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• Quais são os seus planos daqui para frente. 
 
Parte 3 – Opcional/ Se necessário  
* Fale um pouco sobre como você se sentia quando usava uma quantidade maior de 
droga/álcool. 
* Fale um pouco sobre como você se sentia e o que pensava logo após o efeito das 
drogas/álcool ter terminado.  
* Fale um pouco sobre como você se sente pela falta prolongada da droga/álcool.  
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ANEXO C – A Transcrição das Entrevistas 

*O grifo no texto marca os trechos que foram destacados durante as análises 
 

1) Entrevista de Lylla 
 

Entrevistadora- Bom você é a Lylla, Lylla do que? 
Entrevistada- Lylla Souza 
Entrevistadora- E qual sua data de nascimento Lylla? 
Entrevistada- 08 do 03 de 1970. 
Entrevistadora- Casada, solteira? 
Entrevistada- Separada. 
Entrevistadora- Separada, tem filhos? 
Entrevistada- Tenho 3 filhos. 
Entrevistadora- 3 filhos, e você está aqui na instituição a quanto tempo? 
Entrevistada- Eu vim transferida de São Paulo eu já tava lá. Eu t aqui  há 1 mês, com 6 meses lá, eu 
tô há  7 meses limpa. 
Entrevistadora- E que tipo de droga você fazia uso em? 
Entrevistada- Crack. 
Entrevistadora- Há quanto tempo você é usuária? 
Entrevistada-14 anos. 
Entrevistadora- Só crack? 
Entrevistada- Só crack 
Entrevistadora- Por que você está aqui, você disse que saiu de lá e veio pra cá por quê? 
Entrevistada- Eu tô aqui porque eu tenho total noção que minha vida se tornou incontrolável e que 
não tinha mais jeito pra mim. E comecei com minha doença, progressiva, incurável, fatal que não tem 
cura.  
Eu fiquei numa comunidade evangélica onde eu pude me converter e entender que existe um Deus 
maior do que eu, que pode tá mudando minha vida, que é uma luz pro meu caminho a trilhar 
entendeu?  
Eu tenho certeza que segurando nas mãos Dele, e Ele nas minhas eu posso encontrar uma nova 
diretriz na minha vida. Porque eu já tenho 3 internações na minha vida. Compulsórias. Essa é a 
primeira vez que eu busquei ajuda por livre e espontânea vontade. 
Eu não vim para me converter, mas  Jesus falou muito ao meu coração pelas literaturas bíblicas, 
pessoas, anjos enviados, eu me redimi, compreendi, entendi, aceitei, me batizei e hoje vivo pela 
graça e misericórdia Dele. E eu sou muito grata a isso, e eu sei que só com Ele que vai dá certo, que 
se não for com Ele, eu vou bater na trave e não vou fazer gol. 
Entrevistadora- E como foi que você chegou a instituição, você foi sozinha alguém te trouxe como é 
que foi? 
Entrevistada- Eu fui sozinha. Eu perdi meu pai. Eu tive uma cena muita chata na minha vida agora há 
pouco tempo. Eu já vivia com meu pai há muitos anos. Nós éramos muito amigos, muito 
apaixonados, nós éramos loucos um pelo outro.  Eu dizia que eu não precisava casar com ninguém, 
porque eu tava com meu pai sempre ali comigo, e nós não brigávamos. Ele era muito calmo, eu sou 
muito calma. E eu um dia cheguei em casa muito doida pra pegar dinheiro, e ele me deu uma 
cabeçada. Eu não sei por que ele fez isso, e eu empurrei e ele bateu a cabeça e veio a falecer 17 
dias depois. E eu fiquei muito transtornada. 
 
Eu botei as pessoas dentro de casa, morava na cracolândia de São Paulo num apartamento muito 
legal ali. Minha família de classe média alta, e nós morávamos ali porque meu pai tinha loja na Santa 
Efigênia, no Centro, e no centro é a cracolândia. E eu já tinha problema com droga e ficou mais difícil 
a minha vida, porque me botaram de cara com meu inimigo, face a face. Ficava mais difícil. E meu 
pai tava patrocinando meu vício e eu empurrei ele e depois de 17 dias ele veio a falecer. Falência  
múltipla de todos os órgãos, e eu coloquei os usuários de droga dentro de casa sabendo que ele tava 
falecendo e dei tudo que tinha dentro do apartamento, eu deixei eles limparem tudo: roupa, 
documentos, fotos, tudo, tudo.  
Satanás me permitiu que me levassem toda a historia que eu tive com meu pai, e eu desci pra rua e 
sobrevivena rua por 3, 4 dias, 5 dias no máximo e quis buscar ajuda, e me lembrei da Cristolandia. 
Entrevistadora- Eu conheço, então foi por sua iniciativa? 
Entrevistada- Foi, porque eu não tinha onde dormir, onde ficar. Porque minha mãe é uma alcoólatra. 
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Mas ela tava bem. Eu tenho 3 filhos. A mais velha tá em Portugal, porque eu morei lá 9 anos, eu me 
casei com um Português lá. Me separei. Tenho 2 filhas portuguesas: uma ficou, veio pro Brasil 
comigo, depois voltou tá morando com pai tem 6 anos. Eu tenho mais 2, tenho uma de 8 que tá 
morando com minha mãe em São Paulo. 
 Minha mãe é uma pessoa legal, mas ela bebe. Ela tá parada. Que eu saiba ela não bebeu. Mas ela 
era assim, ela me mordia meu pai e me assoprava, ela me mordia meu pai e me assoprava. Muito 
radical. Ela também fez é... narcóticos anônimos, amor exigente, ela é dependente química. 
Mas ela tudo pode e eu nada posso, muito radical. Não quis me dá nenhum apoio com o falecimento 
do meu pai. Eu fiquei na rua, fiquei sem família, sem ver filhos, eu me senti sozinha, e eu fui pra rua 
pra despirocar de vez. Mas como eu nunca tive  tendência à tráfico, à roubo, à fazer maldade, isso 
não é do meu...  a gente tem que ter feeling pra coisa. 
Nada acontece por acaso, eu não tenho essa tendência  à entrar pro crime, eu sou anticrime, eu sou 
sociedade total, eu sou paz e amor, sou justiça entendeu?  Eu sou a favor das pessoas que 
trabalham como um todo, eu sou altamente contra crime, contra facções eu não suporto tanto o tipo 
de música quanto o comportamento deles. Eu era apenas uma usuária que comprava minha droga. 
Sei que comprei muito fuzil, muitas bombas, muitas AR15, muitas granadas pro tráfico porque meu 
dinheiro era pra isso, mas não porque queria. 
Mas agente colabora. Você sabe né? Nosso dinheiro colabora com isso. E eu busquei ajuda e me 
internei. Não fui pra isso, fui pra tirar um dias pra mim descansar, porque eu tinha muitas 
internações, eu tava querendo colocar minha cabeça no lugar e bolar um plano mirabolante pra eu 
sobreviver na rua. Mas eu não tava com cabeça nem pra me prostituir, porque eu tava mal, 
depressiva, meio em choque com a morte do meu pai, com a perda da minha casa, com a perda de 
tudo, da minha vida, com a minha perda.  
Porque eu e ele éramos uma só pessoa, ele era minha alma gêmea, se é que existe isso. E também 
sozinha, espantada pela família, eu me vi só. Foi quando, lá era obrigatório participar do culto, é 
muito mais rígido do que aqui, é a mesma metodologia , mas é muito mais rígido. E eu era obrigada 
se não eles me botavam pra fora. E eu era obrigada a ouvir a palavra do Senhor e eu ia de manhã 
pro culto e Ele falava comigo, a noite Ele falava comigo, Ele ia falando comigo e no décimo dia Ele 
falou uma coisa muito séria comigo e eu levantei e aceitei a Jesus. Aí eu falei: “ Agora seja o que 
Deus quiser! Eu vou aceitar e seguir minha caminhada”. E tamos aí. 
Entrevistadora- E me fala uma coisa Lylla, quando você ainda estava fazendo uso pesado, contínuo 
da droga, você sentia vontade de parar? 
Entrevistada- Eu sempre tive vontade de parar, eu já parei algumas vezes, mas o que acontece: eu 
tenho total discernimento que a dependência química é doença comportamental, ela é de 
comportamento. O fato de pegar uma pedra e colocar em cima do cachimbo e fumar é só um detalhe 
da minha doença.  
Eu tenho discernimento que minha doença é de comportamento, é comportamental, porque o 
dependente químico, eu tô falando de mim, eu me torno, a gente se torna manipulador, dissimulado, 
mentiroso. Dependendo da mente da pessoa: maquiavélica, maldosa, a gente bola planos incríveis 
pra gente conseguir o que a gente quer, pra chegar na nossa meta que é a droga entendeu? 
Entrevistadora- Então você tinha vontade de parar, mas... 
Entrevistada- Mas eu não botava a minha total vontade em cima disso, a minha real busca. 
 
Como eu me internei em muitas clínicas de narcóticos anônimos onde eles falavam a todo momento 
que a doença é progressiva, incurável e fatal e não tem cura, eu falava:  “Não tem cura, não tem 
cura, eu vou continuar tomar essas medicações que me bombardeiam, me botam pra dormir e eu 
não consigo me reincidir na sociedade porque eu já não consigo me ver uma pessoa normal, não 
tem cura, não tem cura”.  
 
Eu tiro de letra qualquer tipo de situação desagradável, eu feliz eu não usava nada pra comemorar 
não, eu feliz eu não usava droga não. Agora, eu triste... eu buscava a droga como meu refugio, mas 
eu queria parar. 
Entrevistadora- E acabava voltando. 
Entrevistada- Acabava voltando. Mas agora eu não quero mais, eu não quero mais mesmo, eu 
vomitei essa situação. 
 
Entrevistadora- 7 meses limpa né Lylla. 
Entrevistada- Eu já tive muito mais tempo limpa em outras situações, mas foi obrigatoriamente. 
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Entrevistadora- Então conta como que foi isso, você já ficou limpa por um tempo prolongado outras 
vezes? 
Entrevistada- É eu tive 3 internações compulsórias em 1 ano, 1 ano e 2 meses. 
Entrevistadora- E depois você... 
Entrevistada- Eu voltada de raiva da minha mãe, eu voltava de raiva da internação, eu voltada 
porque não queria, eu era obrigada, eu tive limpa 9 meses na rua, consegui, morando na cracolândia 
eu consegui parar. 
Entrevistadora- Ah então não era compulsório nesse momento? 
Entrevistada- Não, nesse momento eu parei porque eu quis. Eu tava fumando crack na rua, eu gosto 
muito da polícia, sou contra o ladrão. E tinha uns policiais lindos que me paravam sempre, eles 
sabiam que eu era uma playboyzinha que morava em apartamento de luxo ali em cima e eles me 
achavam uma boneca. Porque todo mundo igual uns vampiros na cracolândia e eu descia bonitinha, 
eles me achavam linda, eles sempre mexiam comigo. Ás vezes eles me davam uma geral, era só pra 
por a mão nas cochas, nesses peitão e dizer que eu tava linda. Eles sabiam que eu não era 
traficante, era pra mexer comigo. E um dia eu tô passando e eu via essa polícia que era muito brava 
em São Paulo, que eles eram bonitos, por sinal uns 4, aí eles falaram assim: “ Nossa ela é linda, ela 
tá é acabada.”,  “Pois é. Ela tá parecendo o frango da sadia”. Eu ouvi, aí eu peguei uma pedra,  
estourei e paaaaaaa e joguei e corri pra dentro da barca. “E não adianta nem sair pra querer me 
prender porque estourei a barca. Está estourado. E vocês estão me chamando de frango da sadia”. 
Aí eles começaram a rir. “Pois eu vou dizer pros senhores uma coisa:  daqui pro natal faltam alguns 
meses, eu vou estar um pernil de natal, daqueles deliciosos, que muitas pessoas comerão, mas os 
senhores nunca me comerão”. 
Entrevistadora- E foi ai que você parou? 
Entrevistada- “ Eu prefiro dá pra os irmãos do PCC...” - que eles sabiam que eu não gostava do 
crime, eles sabiam que eu gostava da polícia -  “... do que dá para os senhores esse pernil delicioso 
que eu vou virar até o Natal”.  E eu tomei um choque tão grande na minha vaidade que eu terminei 
de fumar minha pedra, que eu subi e falei: “ Pai, eu vou me internar”. 
Aí ele falou: “Aonde dessa vez?”. Aí eu falei: “ Em casa”. “Como assim?”. Aí eu falei:  “Como assim 
ou como assado você vai sair e  vai trancar”. Aí ele falou: “Eu não dou conta de você”.  Aí falei:  “Dá. 
Se você quiser você dá. É só você não olhar pro meus lindos olhos de jaboticabinha que eu te feitiço, 
que eu sou uma gracinha e você me ama. E quando você sair, você fechar e se eu pedir pra sair, 
você diz que eu não vou. E eu não vou me jogar do 8º. andar porque eu não tô tão louca assim. É 
capaz de eu fazer um rapel pra descer”.  Mas eu fiquei alguns dias, uns meses, uns 2, 3 meses 
assim. 
Entrevistadora- Seu pai trancava. 
Entrevistada- Trancava. Eu tinha o discernimento que eu não queria ir porque eu fiquei em choque, 
em choque com a minha vaidade. E eu já não queria ir, às vezes ele me chamava pra gente almoçar 
fora, eu sabia que tava boa, mas mesmo assim tava me punindo e eu não ia. E meus filhos vieram 
morar comigo. Minha mãe deu eles de novo pra morar comigo por um tempo e eu fiquei 9 meses 
morando com meus filhos. Uma boa mãe. 
Entrevistadora- E o que houve pra você voltar, você lembra? 
Entrevistada- Uma discussão com minha mãe pelo telefone. Não, a vinda do meu ex-marido, esse 
pai do meu filho. Eu tenho filho de um outro pai de 8 anos. Ele foi um psicólogo meu. Eu me internei 
numa clínica em Bragança Paulista no interior e minha mãe já tinha se internado lá por causa do 
álcool e minha mãe adorava ele. Achava ele a coisa mais linda do mundo, e ela, e eu tava ruim. Ela 
falou com ele: “Eu preciso internar minha filha”. Aí ele falou: “Mas não pode internar a mãe e a filha”.  
Aí ela disse: “ O dinheiro compra tudo”. E ela tinha muito dinheiro. Aí ele se apaixonou por mim. Ele, 
o médico dela que era meu, se apaixonou, ficou louco por mim, e acabei tendo um romance com ele, 
fiquei gravida, tive um filho. E eu já tava morando com meus filhos, a portuguesa não, a mais velha já 
faz 6 anos que eu não vejo. Ela foi e toda vez que ela tava pra vir, ou eu tava louca ou a minha mãe 
tava louca. Então calhou de ela não vir ainda. Eu tô 6 anos com essa filha lá. Então hoje ela tá uma 
moça. Converso com ela pouco, ela me trata muito... “E aí tudo bem?”. Ela me chama de MM, mãe 
Lylla, outra cabeça, eu também não dou muita conversa porque eu já não tô pra ser humilhada por 
ninguém, nem por filho. “Você tá bem? Você não me liga.”,  “Eu não ligo porque eu não tô a fim, eu 
não ligo porque eu tô usando droga, eu não sei o que eles dizem pra você, você também não liga, eu 
também não ligo. Você tá feliz?”. “Tô”. “Então glória a Deus, eu também tô”. 
E ele acabou retornando. A gente já tava separado há um tempo e ele retornou, e a gente se 
apaixonou de novo, na verdade a gente é apaixonado até hoje. 
Entrevistadora- Quando você estava limpa isso? 
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Entrevistada- É eu tava limpa. Ele veio pra São Paulo, ele se hospedou na casa da minha mãe. A 
minha mãe veio me dizer que ele tava aí. Eu fui lá me encontrei com ele, e me apaixonei por ele de 
novo. Na verdade eu sempre fui, e ele por mim também, nós somos apaixonados, só que a gente 
junto não dá certo. Só que aí ele tava recaído porque ele tava há 12 anos sem usar droga. 
Entrevistadora- E aí? 
Entrevistada- E eu tava limpa. E aí ele saía, ele dizia que ía ali e voltava já. Ele ía comprar cocaína e 
eu via ele muito louco. Ele queria cheirar, porque ele ficava compulsivo pra fazer sexo, e 
normalmente não era assim. O nosso amor, o amor que nós fazíamos, era o amor normal. Ele usava, 
e eu percebia  que ele  queria fazer mais sexo, ele queria me levar  pro motel, fazer coisa diferentes, 
porque ele tava naquela brisa da cocaína. Que a droga que o povo quer fazer aquelas coisas, e 
aquilo não tava me incomodando até o ponto em que eu comecei a ver ele cheirar, ele me ofereceu e 
eu cheirei e aí me despertou a vontade de eu fumar pedra. Ele não queria que eu fumasse a pedra. 
Eu comecei a cheirar cocaína e desencadeou brigas, ele voltou pra Fortaleza, ele é gaúcho mas ele 
mora em Fortaleza que trabalha com Turismo, e também vive bem. Ele foi embora e eu voltei pro 
crack, e meus filhos voltaram pra minha mãe de novo. Que ela tinha guarda, ela não podia ter 
deixado, mas ela me deu essa chance. 
Entrevistadora- Foi nesse momento. E como você descreveria o que acontecia com você nesses 
momentos em que você havia parado, mas que não conseguia se manter limpa? Como que você se 
sentiu quando você recaiu? 
Entrevistada- É uma sensação de incapacidade total, de perda, eu me sinto muito... fracasso, é uma 
sensação de fracasso. 
Entrevistadora- Porque você estava conseguindo manter um controle né Lylla? 
Entrevistada-Tava(silêncio)... Mas é assim, eu sei que tô indo bem, eu fico feliz que eu tô indo bem, 
mas eu fico contando que lá na frente meu mundo vai desabar. Eu sempre vivi assim. Eu fico feliz 
hoje, eu tô feliz hoje, só não sei qual dia, qual a hora, que ele vai assoprar minha casa e vai cair, 
como a historia dos 3 porquinhos. Eu sabia que eu vinha fazendo uma recuperação que não era 
sólida e verdadeira. Era porque eu queria, mas eu não mantinha uma expectativa, uma certeza 
absoluta que eu teria uma cura, eu sempre falava com minha mãe, pros médicos, pros psicólogos eu 
sempre debatia isso: “Vocês vão me dá certificado de cura? Então quem é você pra tá me dizendo 
que em 9 meses me cura? Que em 6 meses você me cura? Cadê o certificado de garantia? Eu só 
pago por um produto que você vai me dá o certificado de garantia”.  
Porque uma televisão se quebrar você conserta, agora aqui não tem cura, não tem cura. Não tem 
cura pro HIV, mas tem o coquetel que se prolonga a vida das pessoas, eles dão essa garantia que se 
prolonga, e o que você vai dá pra mim? O que? Rivotril, apticil, neusine? Que é pra me deixar 
sonolenta demais, ou depois dependente demais como eu. Quando eu me internei no luto do meu 
pai, viciadona no crack e viciada no calmante, tive que ir ontem, depois de 7 meses no psiquiatra 
tomar lítio, que estabilizar meu humor, porque eu anda muito ansiosa.  
Eu ando com vontade de ir pra Búzios. Eu coloquei na minha cabeça que eu quero ir pra Búzios, que 
eu quero conhecer Búzios, eu quero trabalhar em Búzios, porque eu tô com vontade de viver pelo 
luto, tô muito cansada de ficar fechada. 
Entrevistadora- Você começou a medicação ontem? 
Entrevistada- É. Ele falou: “Vou te dar porque você tá ansiosa”. Isso tudo porque eu perdi o pai, 
então eu tô vivendo o luto ainda, eu tava quase chorando. Quando você chegou eu tava chorando, e 
é difícil, porque você conviver com mulheres cada uma de um tipo, essa transferência de lá pra cá, 
também me deixou meio chocada porque me botou mais longe da minha família. A minha mãe é uma 
pessoa difícil, agora que complicou tudo porque agora eu que não tô querendo voltar pra São Paulo. 
Eu que tô esquisita. Eu não tô querendo mais voltar pra São Paulo. Eu não tô querendo mais fazer 
vida em São Paulo. Meu pai deixou um dinheiro pra mim no banco, um dinheiro razoável. Ela tem 
que me mandar uma procuração pra ver o que vai fazer com esse dinheiro. Ela quer botar pra render 
juros. Eu tenho um sonho de montar um centro de estética, um cabeleireiro. Não é minha profissão 
porque eu sou auxiliar de enfermagem eu também me formei em segurança pessoal e patrimonial. 
Eu tenho esses 3 diplomas. Fora que eu falo inglês, eu falo bem espanhol, mas sempre minha 
vontade foi montar um centro de estética. Meu pai sempre falava isso pra mim, que eu combinava 
com o mundo da beleza, porque eu era uma coroa muito bonitona, e muito alegre, muito 
comunicativa, e que o mundo da beleza ia me fazer feliz porque eu gostava desse meio de 
cabeleireiro e era uma coisa que ia me deixar feliz, viver num mundo alegre, que o  mundo  da 
beleza é um mundo alegre. Eu sonho em realizar esse sonho que era nosso, que era dele também. 
Mas ando com vontade de ir pra Búzios, eu só não fui ainda porque infelizmente eu liguei, minha 
mãe andou ligando e ela não é de ligar, eu não vi a minha família até agora. Eu tô há 7 meses sem 
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ver, sem falar com meus filhos. Fui falar outro dia com o Alexandre rapidinho, porque a Dona 
Rosangela intercedeu por mim sem me conhecer, sabendo que eu vim... Mandaram um BO de lá pra 
cá, mas depois ela ficou sabendo que eu vim porque eu agredi uma homossexual. Porque eu não 
gosto e ela tava me perturbando e eu comuniquei a coordenação e eles não fizeram nada. Então eu 
acordei uma noite ela me beijando e chupando meu peito. Aí eu agredi, e agredi muito, e eu fui 
expulsa de lá. Aí eu chamei a polícia quebrei o pau com o pastor, com o Beto que é o responsável 
pelas missões na Cristolândia, lá em São Paulo, e falei: “ E agora?”. Aí ele me colocou pra rua sem 
nada, sem roupa, só com a roupa do corpo, sem bíblia, sem nada, só com a roupa do corpo, sem 
nada vezes nada. Em 5 meses e meio limpa, sem usar nada, ela me jogou meia noite lá na 
cracolândia, um monte de gente me  vendo: “E aí voltou, voltou, vamos fumar!”. E eu: “Meu Deus do 
céu Senhor!”. O coração já começa a disparar, o corpo já começou a fazer... huhudududud. E eu 
orando: ” Meu Deus!”. Esses mesmos policiais que me chamaram de frango da sadia, que depois me 
viram no período de Natal, que souberam que meu pai faleceu, que eu disse que ia me internar que 
eu só voltaria ali pra da sopa pra aqueles demônios, eu falei pra eles no dia que meu pai faleceu, eu 
falei pra eles: “Meu pai faleceu eu tô na rua”. Aí eles falaram: “Você é uma moça linda, inteligente a 
gente não sabe o que fazer gaúcha”. Eles me chamavam de gaúcha, de princesa, outros de boneca,  
eu falei: “Não, tudo tem seu tempo, se for da vontade de Deus eu vou me ajudar. É que deu um pau 
e eles me mandaram pra cá”.  
Agora ela tem me ligado, e eu tô com um avô ruim, o pai da minha mãe é vivo ele tem 93 anos. E ele 
tá internado também em São Paulo, ele não tá bem. Então a minha mãe ela não está bem. Ela me 
ligou na quarta feira pra dizer que ainda não tinha mandado ainda meu sedex. Porque eu pedi meu 
óculos que eu não enxergo bem pra longe, eu queria meu óculos e algumas roupas, pra ela comprar 
algumas coisas pra mim, porque as minhas coisas eu dei tudo. Eu sai de casa sem nada, porque 
aqui era muito calor e tudo. E o papel pra eu assinar a procuração, e eu não consegui falar que eu 
quero ir pra Búzios. Mas eu não conseguir  falar porque ela tava mal por causa do meu avô. Sábado 
eu liguei, mas não atendeu. Quando atendeu desligou, e eu estou pensando que ela esta bebendo. 
Porque meu avô está no hospital e ela voltou ao álcool, porque é a fuga dela. Quem sou eu pra 
julgar, então eu penso que ela esta descabelada, eu penso que ela deve tá aquela porcaria, que eu 
sei como fica. 
Entrevistadora- Agora, deixa eu te perguntar uma coisa eu não sei se você vai lembrar, mas você 
disse que usa o crack há uns 14 anos, você lembra Lylla a primeira vez que você usou? 
Entrevistada- Eu lembro. 
Entrevistadora- Você lembra, por exemplo, nesse primeiro contato que você teve com o crack, você 
acha que você poderia ter dito não? Você poderia ter evitado? 
Entrevistada- Eu não poderia ter evitado, porque eu vim dependente química de heroína de Portugal 
pro Brasil. Eu tava em casa de desintoxicação tomando metadona, e aqui não tinha tratamento pra 
heroína. Foi quando eu encontrei a minha melhor amiga em São Paulo que eu já não via há muitos 
anos, e ela estava fazendo programa numa casa de luxo. Ela tava com Alexandre Frota nesse dia 
que eu encontrei com ela. Ele estava cheirando cocaína. Eu deixei meu marido em casa, peguei um 
carro, comprei um carro, não era nem meu o carro, era o carro da minha mãe, não tinha comprado 
meu carro ainda. Eu tinha recém chegado, eu falei pra ele: “Eu vou dá um role”. Eu andei procurando 
por ela, disseram que ela estava por ali, eu trombei, nós fomos pro motel. Não pra eu ir fazer 
programa com ele, mas pra eu curti com ela, conversar, dar risada. Ele cheirando e ela me ofereceu 
crack, e eu falei: “ Eu nem sei que droga que é essa menina. Eu venho da Europa eu lá vou saber! 
Eu sou chique, cê acha que lá tem crack? Olha como tá meus braços! Tô toda picada, tô tomando 
remédio. Olha como eu tô toda ruim”.  Aí ela falou: “Prova”. Eu provei. Quando eu comecei a fumar o 
crack, a minha dependência física, porque é física a dependência da heroína, o meu corpo parou de 
sentir aquela sensação horripilante que eu tinha, as dores. 
Entrevistadora- Pela heroína? 
Entrevistada- É a dependência da heroína é muito física. Eu tava sofrendo muito, foi por isso que eu 
não disse não. Eu comecei a usar pra passar as minhas dores. Passava aquela abstinência. Passei 
um mês usando aquilo, aí eu comecei a gostar, aí eu comecei a comprar, porque eu já tava gostando 
da batida do crack que era pãã ( fazendo gesto de para cima). A heroína é um vício mais 
underground,  te deixa mais pra baixo né? O crack te dá Up, te dá um pancadão, e eu comecei a 
gostar e aí foi. 
Entrevistadora- E aí foi. Você identifica alguma circunstância ou alguma pessoa que tenho te 
influenciado a dá início ao uso do crack? 
Entrevistada - A minha melhor amiga ai, foi essa circunstancia. 
Entrevistadora- Que acabou te oferecendo né? 



157 

 

Entrevistada- E eu acabei aceitando. 
Entrevistadora- Agora o contrário: você identifica alguma circunstância ou alguma pessoa que tenha 
te influenciado à parar de usar e pedir ajuda? 
Entrevistada- Meu pai! Meu pai pedia muito, minha mãe, minha família toda, mas o meu pai, meu pai 
tava sofrendo muito comigo ele pedia muito pra que eu buscasse ajuda, 
... e eu buscava, mas não buscava. Ele tava fazendo tudo por mim, ele fazia tudo por mim, mas eu 
não fazia nada por nós. Dá até vontade de chorar, ele fazia tudo por mim, mas não fazia nada por 
nós. E eu fingia que fazia, eu tava enganando ele, eu queria era usar droga... ( silêncio). Qual o teu 
nome? 
Entrevistadora- Érica. 
Entrevistada- Tudo que eu tô fazendo hoje, tudo que eu sou hoje, tudo que eu serei amanhã em 
nome Jesus, que as coisas estão caminhando, é difícil, tá sendo difícil. Mas já tive momentos piores. 
Eu faço por Deus? Sim, pela graça que Ele tem me derramado, mas eu hoje vivo por causa do meu 
pai. Faço tudo pelo meu pai. Tô aprendendo a me amar, descobrindo aquele ser humano bom que 
eu fui um dia. Porque ele falava pra mim isso: “Eu olho pra você...”, eu falava pra ele: “Você olha pra 
mim cara? Você vê o corpo da sua filha, os olhos da sua filha, mas eu não sou mais aquela sua filha; 
eu me transformei em outra coisa. Eu sou hoje uma sem vergonha, uma dissimulada, uma 
dependente química que sou capaz de fazer muitas coisas pra usar a minha droga quando eu 
necessito dela”. Mas ele falava: “Essa aí que tá falando comigo, que diz essas coisa, não é a minha 
filha. Isso é o vício, isso é o crack. A minha filha tá aí em algum lugar dentro de você. Ela está 
escondida, ela tá apagada, ela tá acuada, ela tá desaparecida, mas ela tá aí. Eu tenho certeza que 
tá. Porque as pessoas não querem que eu te ajude, muitos dizem pra eu desistir, porque eu sou o 
melhor pai do mundo, que não existe pai que nem eu”. Porque os amigos dele mesmo diziam isso 
pra mim: “Mas se ele fala isso é porque ele sabe a filha que ele tem”. E os amigos dele diziam: “A 
gente sabe que você é uma boa moça, mas você tá dando trabalho”. Eu dizia: “Ele tá aguentando 
esse trabalho porque ele quer. Porque ele não desiste de mim? Porque ele não quer. Porque eu já 
desiste dele, mas ele me procura”. Ele 2 dias antes de morrer eu tava conversando com ele. Eu 
ficava muito com ele. Mas eu já tava... ele me ensinou desde novinha que quando eu conversar com 
uma pessoa, você conversa olhando dentro dos olhos dessa pessoa, seja o assunto que for, de 
romance, de negócios, pra dá uma bronca, pra dizer que ama, pra qualquer coisa, você olhe dentro 
dos olhos dessa pessoa. E eu já não olhava mais há muito tempo. Eu conversa assim com qualquer 
um, sempre assim ( mostrando a cabeça baixa). Porque eu tava sempre muito ansiosa, com droga 
ou sem droga. Eu não tinha mais esse paradeiro, eu não conseguia me... eu não conseguia me 
achar, eu tava perdida, eu não conseguia me centralizar em mim mesma. E nesse dia ele falou pra 
mim assim: “Olha pra mim, eu estou aqui, olha nos meus olhos”. Eu tava sem droga, eu tava careta, 
eu tinha acabado de jantar, ía começar a novela. O pai mais a novela. Ele desligou a televisão e 
falou: “Vamos conversar?”. Eu falei: “Vamos”. Ele falou: “Olha pra mim”. Eu falei: “Eu tô olhando pra 
você ( risos)”.  Ele falou: “Eu vou ficar com você até o fim. Porque se você morrer, matada lá em 
baixo ou de overdose por você  está usando muito, eu tô no purgatório. Porque eu não tenho 
coragem de me matar porque eu sou um covarde. Mas eu vou sofrer tanto e eu já tô velho e eu vou 
morrer logo. Eu não vou ter mais vontade de viver, eu vou morrer, e se eu morrer...”, ele ía falar uma 
outra coisa, aí eu disse: “Você vem me buscar... Porque você sabe que a minha vida não vai ser 
nada sem você. Você sabe que eu vou me afundar muito na droga. Então você sabe que vai ser uma 
desgraça total, porque você é a pessoa que eu mais amo. Apesar de você pensar as vezes que não, 
pelas minhas atitudes, você é a pessoa que eu mais amo, então você venha me buscar”. Ele pegou 
na minha mão e disse: “ Nós vamos ficar juntos até o fim porque eu não vou desistir de você”. E 2 
dias depois eu ainda empurro o cara. Eu tô sofrendo, tô passando um deserto. 
Entrevistadora- Mas quem sabe não é esse deserto que vai fazer você chegar do outro lado? 
Entrevistada- Mas é bom, porque eu já tive momentos piores. Eu tô conseguindo. Principalmente 
depois que eu vim pra cá, que é uma casa mais alegre e a coordenação daqui elas são muito legais. 
Em São Paulo a coordenadora não ía muito com a minha cara não. Hoje eu entendo que o inimigo 
usou muito aquela mulher pra me humilhar mais do que eu já estava humilhada. Além de eu estar 
sofrendo, eu sofri muito nas mãos dela porque ela me achava muito playboyzinha, ela me achava 
talvez muito inteligente, talvez muito... Talvez eu batesse muito de frente com ela, porque ela estava 
acostumada a mexer só com pessoa de rua, só pessoas que necessitavam demais e aceitavam 
qualquer tipo de coisa, porque não sabiam o que era bom na vida. E ela me pegou num momento em 
que eu tava sofrendo muito porque eu tava sem nada. Então quando ela ia dá roupa eu queria 
escolher meu estilo, a roupa que eu queria usar, e ela fazia exatamente ao contrário. Ela sabia que 
eu tinha bom gosto, e ela... Porque lá chegava muita roupa, muita roupa, muita roupa, e roupa bonita 
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porque nós estávamos localizados num bairro rico, e São Paulo é uma cidade em que as pessoas se 
vestem muito bem, é cidade de trabalho não é de praia é muita roupa boa. E ela me humilhava de 
tudo quanto é jeito, e ela me pôs pra fora naquela situação, e eu falei pra ela quando ela me pôs pra 
fora: “ Você tá me pondo pra fora achando que vai ser meu fim, de repente pode ser que sim, mas eu 
não sei... Eu acredito que o Deus que eu sirvo Ele vai dá movimento contrário, e se der movimento 
contrário eu vou trombar com você um dia, e aí eu tenho que pedir muita misericórdia e muito 
discernimento em Deus pra eu não meter a mão na sua cara ou pra que a gente não teja numa 
situação contrária:  eu muito lá em cima e você muito lá em baixo”. Foi o que eu falei pra ela. 
Entrevistadora- Minha flor deixa eu te perguntar uma coisa, porque você citou uma coisa aí, você 
falou da heroína, você... foi em Portugal a heroína não foi? 
Entrevistada- Foi. Eu fiquei 10 anos lá. 
Entrevistadora-E começou o padrão de uso lá? Fala uma coisa pra mim em que momento você 
percebeu que o uso da heroína já estava te prejudicando? 
Entrevistada- É. Desde o começo porque ela é um vício muito rápido e é uma dependência física, 
não é psicológica como as outras drogas. Eu não queria usar, mas meu corpo pedia é muito 
sofrimento esta droga. 
Entrevistadora- E você conseguia não usar mesmo querendo, não usar? 
Entrevistada- Não, não dava eu não tinha condição. Meu corpo me jogava no chão, eu tinha dores, 
eu vomitava, eu fazia coco nas calças, eu gritava e por um acaso eu tinha mandado a minha irmã, eu 
tenho uma irmã mais nova, eu tinha mandado as passagens pra ela ir ficar comigo e foi ela que me 
apresentou a heroína a Rutieleela. Ela é 6 anos mais nova do que eu, eu tava vivendo uma vida na 
paz, mas essa menina desandou a maionese e acabou desandando. 
E desandou porque ela começou a me dar trabalho. Eu trabalhava e eu tava recém casada com meu 
marido. Nós fumávamos um haxixe de vez em quando. Ele fumava muito, eu já não era muito dessas 
coisas, eu gostava mais de ficar careta. 
Ela  começou a usar, e eu fui fazer uma viagem, uma luazinha de mel básica, pra conhecer um 
castelo lá em Obitus na divisa com a Espanha. No final de semana  choveu muito e ía aterrar. Lá ia 
ficar com neve, e a gente voltou antes, e eu cheguei e peguei ela em casa com a seringa no braço. 
Eu tomei um baque com aquilo não sabia ao certo o que era aquilo. Eu sabia que tinha heroína lá, eu 
sabia que tinha as pessoas que se picavam, mas eu não tinha visto aquela situação. E ver minha 
irmã ali... Aí eu briguei com ela, dei um tapa nela: “ E agora? E a mamãe e o papai? O que vai ser da 
minha vida? Eu que te convido, eu sou mais velha. Vai sobrar pra mim. Você pega uma aids morre 
aqui. O que vai ser da minha vida? Você tá me dando trabalho Rutieleela”.  E ela continuou a usar. 
Alugou o apartamento da frente e começou a fazer programa. Saiu do meu, foi pra um apartamento 
porta com porta comigo e mais outras amigas. E um belo dia eu fiquei revoltada fui usar e pronto. 
Entrevistadora- Com o crack você consegue lembrar o momento em que você sentiu que estava 
dependente do crack? Porque num primeiro momento você disse que usou pra aliviar. 
Entrevistada- Eu lembro foi quando um dia eu fumei em casa eu tava com meu marido e comprei. Fui 
numa boca e comprei uma pedra e fumei. E eu acabei de fumar aquela pedra, e eu falei pra ele: “ Eu 
vou pegar o carro, eu não tenho mais dinheiro, eu vou abrir a carteira da minha vó e eu vou roubar 
dinheiro. Eu vou na boca e vou comprar mais”.  
Entrevistadora- Nesse primeiro momento. 
Entrevistada- Foi. Eu lembro bem desse dia. Eu tava fumando na lata no meu quarto, meu pai falou: 
“Mas ela tá tão falante!”. Eu ficava elétrica, ele falando: “Ela tá tão falante!”. Nesse momento eu 
lembro que, eu me lembro até hoje: a casa caiu, eu disse: “ Eu tô gostando muito disso!”.  E aí 
começou a ser isso aí... 
Entrevistadora- Foi aí que você percebeu. Me fala uma coisa, então cocaína você... 
Entrevistada- Já provei. 
Entrevistadora- Já provou, mas não... 
Entrevistada-Já provei mas não gosto, minha droga de preferência é o crack. 
Entrevistadora- Sempre foi o crack. Me fala uma coisa, quando você usava uma quantidade maior da 
heroína, por exemplo, como que você consegue explicar seu estado de sentidos, o que você sentia 
quando estava lá no pico mesmo. 
Entrevistada- Ah heroína ela te deixa... ela praticamente te desmaia, você fica... é uma viagem muito 
introspectiva. Você fica numa viagem muito íntima. Dizem que é como quando você volta pro ventre 
da sua mãe, você fica muito... Se você tiver num grupo você deita um do lado do outro. Ela dá uma 
coceira muito grande no corpo. Você fica muito calma. É uma droga que dá pra você usar e viver de 
boa na sociedade. Dá pra você falar. E eu saía às vezes pro shopping e levava minha seringa, ía 
dentro do banheiro preparava e dava meu pico. Às vezes não tinha aqui, às vezes não tinha aqui, ( 
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apontando para veias que já não tinham como ser usadas para picadas), e eu vinha no avião 
tomando aqui na minha veia fêmural. Porque  lá também era frio e porque eu tava toda... Eu não tava 
nem aí pra isso! Eu tomava, era uma compulsão muito grande de tomar. Eu tinha preocupação de 
tomar uma dose muito grande porque mata, dá uma overdose e mata. 
Entrevistadora- Você conseguia controlar isso? 
Entrevistada- Eu tomava minha pouca dose. Parava aquilo, eu conseguia ficar algumas horas, mas 
depois de algumas horas eu tinha que tomar de novo porque começa a doer o corpo. 
Entrevistadora- E no estado do crack? 
Entrevistada- No crack eu fumava muito o crack. Eu cheguei até 4 overdose e uma tentativa de 
suicídio. Eu morri. Eu fiquei  19 dias em coma. 
Entrevistadora- Então você não conseguia? Manter o mesmo controle da heroína? Com o crack você 
não conseguia? Por quê? 
Entrevistada- Não, porque eu gostava da droga e ela é muito compulsiva, muito compulsiva, é uma 
coisa impressionante. Comigo é demais. Eu fumo uma, daqui à pouco eu fumo outra. Se você botar 
30 pedras aqui eu fumo 30 pedras. Eu tava fumando 30 pedras por dia agora na reta final, é muita 
coisa. 
Entrevistadora- E na heroína quando passa aquela onda qual é a sua sensação, qual era? 
Entrevistada- Acontecia nada. 
Entrevistadora- Tranquila... e com o crack acabou a onda e aí? 
Entrevistada- Quero mais. 
Entrevistadora- Me fala um pouquinho, penúltima pergunta, como que você se sentia quando você 
conseguia ficar aqueles primeiros dias sem usar a heroína, como que era esse sentido da falta da 
droga, como que era isso?  
Entrevistada- Depressiva a gente fica depressiva e é muita dor no corpo. Eu conseguia ficar sem 
usar heroína muitos poucos dias, que foi na época que, há 20 anos atrás, eu tenho 42 agora, eu 
tinha recém saído da metadona que é uma droga base da papoula que é derivado da heroína. Eu 
tomava essa medicação, mas era muito sofrido, era uma depressão muito grande, é uma droga 
muito triste viu. 
Entrevistadora- E já com o crack quando você estava tentando parar e aí começava a sentir a falta, 
qual era o seu estado? 
Entrevistada- De desespero. 
Entrevistadora- De desespero? 
Entrevistada- De desespero pra não usar, porque eu não queria, mas o corpo pede você sabe? Eu 
sinto meu coração já disparar. Eu tenho vontade de ir no banheiro fazer coco e meu estomago fica... 
Eu ainda tenho vontade de usar droga. Ontem quando eu fui no psiquiatra me deu vontade de fumar 
pedra. 
Entrevistadora- Vamos falar dos seus planos agora daqui pra frente. Quais são seus planos sonhos? 
Entrevistada- Meu plano hoje... Já agora eu tenho vontade de ir pra Búzios trabalhar numa pousada. 
Eu tive vontade de viver agora. Vontade de viver eu preciso viver. Eu não estou aguentando mais a 
internação. Eu falei pra elas aqui, minha psicóloga que me atende, a Julia, ela falou que me acha 
bem lúcida, ela gostou dos meus planos, dos meus projetos. Meu pastor achou muito legal, me 
autorizou, aí me deu até endereço da segunda e da primeira igreja lá. Dona Rosângela me acha um 
pouco ansiosa, pode ser ruim, pode ser um fator positivo, mas pode ser ruim, não sei. Meus planos 
por enquanto são esses. Sair daqui e ir pra Búzios. Nunca gostei de praia, nunca gostei de sol, 
sempre vivi no frio, na neve. Não gosto, tô na menopausa, esse calor pra mim é insuportável. Mas eu 
tenho que ir pra um lugar bonito, sabe? Eu tô precisando de um lugar bonito, que eu veja pessoas 
bonitas, onde eu possa andar. Eu quero caminhar na praia, tomar um sol na minha pele. Eu quero 
ouvir o barulho do mar.. É os planos que eu tinha com meu pai. Ele me falava da Cristolândia. A 
Cristolândia salvou minha vida. Ele me falava de Búzios, eu quero ir pra Búzios. Ele me falava de 
montar um centro de estética de fazer um curso de estética, eu quero abrir um salão de beleza. 
Porque a minha filha, a do meio, ela gosta muito de estética, ela tem 12 anos, mas ela adora. É uma 
massagista profissional, parece que ela é profissional. Ela faz uma massagem helvética... Eu falei 
pra ela que ela tava mentindo. Ela falou: “ Eu vou provar pra você agora que eu não minto. No meu 
notebook que está aqui”. Eu dei tanta risada, ela dizendo: “ É assim, assim, assim, eu tenho 
esfoliante, relaxante..”. Minha mãe compra tudo pra ela, minha mãe tem dinheiro, ela é manipuladora 
pior do que eu. Ela fala: “ Você fala que eu vou te matar?”. Ela é louca por mim essa menina, ela é 
linda. “ Você fala que eu vou te matar? Eu, eu sou você século XXI, 2.0 turbo, roda de liga leve, gps, 
airberguer, mp3, teto solar, pintura metálica, e eu vou te matar? O crack não te matou, a overdose 
não te matou, teus outros filhos não te matou, eu vou te matar? Eu sou uma graça (risos)”. Ela é 
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linda. E ela gosta de negócio de estética e a minha mãe é esteticista formada na Europa também. 
Ela também foi lá me visitar, passar um mês lá comigo. Também se apaixonou por um português, 
casou e ficou 4 anos lá também. 
Entrevistadora- Lylla são planos muito bonitos e eu... 
Entrevistada- Meus planos é esse... Eu quero ir pra Búzios agora porque é uma época boa pra 
arrumar emprego. Tem muitos estrangeiros. É bom porque eu me dou bem com eles eu consigo 
entender. O que eu não consigo entender eu vou me virar pra me comunicar. Eu já vivi fora, eu fui 
pra Espanha, fui pra Inglaterra, eu fui até pra... qual foi o lugar mais longe que eu fui? Hallstivile,  eu 
fui ver o campo de concentração porque meu pai era judeu. Eu fui pra onde tá tendo essa novela 
agora que a gente não pode ver, pra Istambul na Turquia, eu viajei. Então eu quero ver o que? Gente 
bonita. Eu tava vivendo já no Centro. Meu pai não podia sair porque ele tinha uma doença 
degenerativa, ele tava andando devagar. Minha mãe não me queria mais no meu bairro onde era os 
play boys que eu nasci. Então eu tô mais ou menos uns 5 anos da minha vida só vendo coisa feia, eu 
tô com vontade de ver gente bonita. Eu sei que eu não posso fazer sexo antes do casamento, sei 
que isso vai ser uma tentação que o inimigo colocará nos meus caminhos, porque eu tô doida pra dá 
uns beijos na boca. Porque eu já tô a 1 ano e meio sem ninguém. Mas isso é de menos. Tô louca pra 
arrumar um emprego numa pousada ou no restaurante durante o dia. Mas já me disseram que a vida 
lá é noturna, eu sei que é noturna sim. Mas tudo que tem à noite tem o dia. Quem tá durante à noite 
tem que dormir né, e se tem que dormir tem que ir a pra uma pousada, e se também que dormir  tem 
que almoçar. Então porque eu não posso trabalhar durante o dia, tem que ser durante á noite? A até 
quando eu vou ficar me escondendo atrás de um muro? Eu falo pra elas: “ Eu preciso viver, eu tô 
sufocada”. Não entendem que eu não aguento mais ficar. Eu tô virando frango de engorda. Eu não 
tenho mais meus policiais pra me chamar de pernil  de natal. Eu tô virando frango de engorda, eu só 
como, como, como. Eu até tô com um corpinho bom pra 7 meses, eu engordei pouco pra 7 meses, 
pelo amor de Deus! Josué 1:9  “ Eu sou seu Deus, não te explore nem te atemorizes, Eu estarei 
contigo onde quer que andares”. Se Ele esteve comigo no purgatório, não vai está comigo agora que 
eu quero viver? Não fui ainda porque eu não consegui falar com minha mãe. Consegui esse sábado. 
Eu não sei se ela tá bebendo, não sei. Eu fico desesperada, é que eu falei pra Deus: “ Deus eu tenho 
2 opções...”,  ela é tão orgulhosa que  mesmo que ela estiver precisando da minha ajuda, porque ela 
vai ficar sozinha agora, minha irmã não quer saber muito dela não, porque ela é rebelde, ela é 
neurótica, ela grita ela é brava. Meus tios tão pouco aí pra ela. Quem gosta muito dela é o paizinho 
dela, que é igual ao meu, que gostava muito de mim. Eu estou passando pelo luto do meu pai 
sozinha. Ninguém  veio me dar um beijo, ninguém me convidou pro velório dele, ninguém me 
convidou por crematório dele. Mesmo que tivesse me convidado eu não teria condições de ir, eu tava 
muito doida, e queria ficar mais doida ainda. Ela vai ter que passar por isso sozinha. Então eu falei 
pra Deus: “ Deus tá nas suas mãos se for da sua vontade”. Eu já recebi aval dele pela bíblia pela 
palavra que eu posso ir. Vai ser quando eu falar com ela por telefone e falar me manda pelo menos 
uns mil reais e me abençoe porque eu vou começar uma vida em outro lugar. 
Entrevistadora- Começar uma vida nova. Querer viver! 
Entrevistada-É eu quero viver, porque era pra eu querer morrer com a perda do eu pai, com a culpa 
que eu carreguei. Hoje eu não carrego tanto a culpa porque eu sei que não fui eu, foi a droga, mas 
eu não posso querer usar aquela substancia que tira meu pai. 
Entrevistadora- Você tem motivos pra continuar vivendo Lylla. 
Entrevistada- Eu preciso viver, e não tem nada que eu amo mais no mundo do que ele, eu digo isso 
pros meus filhos, eu gosto, eu amo vocês, mas ele é ele. E vai ser ele e não tem pra ninguém meu 
pai é nota 100. Ele não veio me buscar, mas eu já falei que eu vou encontrar ele onde estiver. 
Enquanto isso eu tenho 2 pais maravilhosos lá em cima e quem tem 2 pais que nem eu tenho, não 
tem pra ninguém. 
Entrevistadora- E eu quero te agradecer por essa oportunidade. 
Entrevistada- Eu que te agradeço, foi divertido! 
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Entrevista Sandrinha Pereira 

 

Entrevistada- A senhora soube que eu dei meu testemunho? 

Entrevistadora- Não. 

Entrevistada- Com 2 meses e eu já dei meu testemunho, glória a Deus (sorrindo) 

Entrevistadora- Ótimo! Parabéns! Você então é a Sandrinha Pereira, fala um pouquinho pra mim. 
Data de nascimento, sua idade? 

Entrevistada- 21 do 9 de 83, 29 anos. 

Entrevistadora- Casada, solteira? 

Entrevistada- Olha, eu não sei nem como responder isso pra senhora (sorrindo). Porque é assim: eu 
vim pra cá e morava com um rapaz, mas como eu tava usando droga e a droga tava mexendo com 
meu psicológico e os meus nervos, então, ele gostava muito, ele me amava muito, mas o que eu 
tava fazendo ultrapassou todos os limites, eu sei que eu ultrapassei todos os limites, então ele 
separou de mim, mas não me deixou, porque quando eu vim pra cá, quando eu falei que ia me tratar, 
meus móveis, minhas coisas, ficou tudo na casa dele, mas ele falou comigo assim: “Sandrinha, você 
acha que eu gosto de tá fazendo isso com você, eu não tô feliz não, mas eu tenho que fazer e você 
vai pra lá se tratar, porque o tempo que você tiver lá eu nunca vou te abandonar”. Então eu não sei 
nem como responder isso pra senhora, creio que Deus está tratando sobre isso também. 

Entrevistadora- E você tem filhos? 

Entrevistada- Tenho 2. Duas meninas, 10 e 8 (sorrindo). 

Entrevistadora- Há quanto tempo você está aqui na instituição?  

Entrevistada- Vai fazer 3 meses domingo. 

Entrevistadora- Parabéns, Sandrinha, parabéns! Minha querida, de que tipo de droga você fazia uso? 

Entrevistada- Eu já usei maconha, cocaína e crack, o que me levou a chegar aqui foi o crack. 

Entrevistadora- E há quanto tempo você faz uso das drogas de um modo geral? 

Entrevistada- Olha, a maconha eu comecei com 13, mas assim, eu só dava um tapinha e ficava meia 
tonta e já tava na onda. A cocaína foi com 23 pra 24, também usei pouco, e de lá pra cá o crack. 

Entrevistadora- Então, dos 23 aos 29, o crack? 

Entrevistada- O crack, mas não direto né?, porque eu fiquei 7 meses sem usar, não usava constante, 
o crack eu comecei usando com a maconha no zirrê, aí dei um tempo, depois quando eu voltei, voltei 
a fumar ele na lata. Puro. 

Entrevistadora- Que é o puro? 

Entrevistada- Puro. É. Depois fumei ele com cigarro, que é uma onda menos agressiva, né?! Acelera 
menos o coração. Aí fiquei 7 meses sem usar, quando eu voltei, voltei dobrado, foi aonde deu essa 
queda. 

Entrevistadora- Voltou usando na lata? 

Entrevistada- Voltei usando na lata. 

Entrevistadora- Entendi. E por que você está aqui? 
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Entrevistada- Porque é de Deus, porque eu fiz um propósito com Deus um certo tempo. Nesses 7 
meses que eu fiquei sem usar o crack, eu comecei a acompanhar uma igreja evangélica lá em Niterói 
com minha mãe e antes de eu ir pra Niterói com minha mãe, e antes de eu ir pra Niterói, Deus me 
deu um livramento, eu usava o crack e eu era traficante, eu guardava pros traficantes, eu não era 
traficante, aí Deus colocou no meu coração pra eu sair daquele lugar, eu saí, e Deus conseguiu fazer 
eu sair dali, eu saí no sábado, e na segunda-feira a policia invadiu o morro, invadiu minha casa, teve 
duas morte. Então foi livramento de Deus. 

Entrevistadora- Então você não estava mais lá. 

Entrevistada- Não estava, e quando eu cheguei na igreja o pastor foi revelando que Deus estava 
restaurando toda minha vida, aí eu fiz um propósito com Deus, se Deus restituísse meu casamento 
com essa pessoa, que eu falei com a senhora, que eu nunca mais... Abandonaria tudo, mas o diabo 
é astuto, Deus me deu tudo em dobro, tirou ele da cadeia, que ele tava preso, né?, Deus tirou ele da 
cadeia restaurado, Deus tirou ele da cadeia assim, um homem renovado mesmo, ele só não ia pra 
igreja, mas tudo que ele pôde aproveitar sobre a palavra de Deus na cadeia, porque na cadeia ele se 
tornou evangélico, tudo que ele pôde aproveitar sobre a palavra de Deus lá na cadeia ele aproveitou 
e voltou de lá renovado mesmo, querendo uma família, mas eu me deixei levar pelo crack e caí de 
novo. Então eu acredito que eu brinquei com Deus e Deus uma hora botou a mão em mim e falou: 
“Chega. Agora eu vou te mostrar como que vai ser as coisas”. 

Entrevistadora- E como foi que você chegou aqui na instituição? Você veio sozinha, alguém te 
trouxe? 

Entrevistada- Então, como eu disse, né?, Deus renovou minha família, renovou minha vida, restaurou 
minha vida, Deus me devolveu um emprego há 7 meses atrás, sete anos que eu trabalhei pra essa 
família, isso faz 7 anos, terceira vez que eu voltei pra casa deles, eu comecei a usar o crack e 
comecei a roubar eles, comecei a mentir pra minha família, pra meu marido, só que mentira tem 
perna curta, aí perdi meu emprego, meu Deus me livrou da cadeia numa sexta-feira, Deus me livrou 
da cadeia, eu vendi uma câmera pra uma traficante e a câmera era do mesmo lugar que é da 
traficante. Então eu fui parar na cadeia, por eu ter vendido, eu que era a receptadora e quem recepta 
o roubo é que o ladrão, a lei é assim, então Deus me livrou da cadeia, estava tudo certo pra eu ser 
presa e Deus não permitiu que isso acontecesse na minha vida, aí eu continuei com as crianças, eu 
voltei pra casa, meu marido enfim falou: “Eu desisto de você, não tem jeito você tá fumando 
escondido de mim, você já foi até parar em cadeia em porta de delegacia, Sandrinha”. E ligou pra 
minha mãe e falou que era pra minha mãe pegar minha filha, minha mãe tirou minhas filhas de mim 
numa rodoviária, eu drogada, e fui morar na casa de uma amiga, só que essa amiga usava também 
e aí eu falei: “Bom, agora eu tô com a vida que eu queria”. Usei, comecei usando com muita força 
mesmo, só que chega uma hora que é o corpo da gente que cansa e Deus fala com a gente que a 
gente tá errado, aí eu senti de Deus, usei a noite todinha e senti, falei: “Senhor, eu já não aguento 
mais.” 

Entrevistadora- Você usou a noite toda, então você estava na onda ainda, percebeu o que estava 
acontecendo com você e desejou sair? 

Entrevistada- Isso. Eu comecei a usar 7 horas da noite, 7 horas, 8 e pouca, de 5 a 7 horas, comecei 
a fumar, mas naquele dia meu coração já estava angustiado e eu não sabia por que tanta angústia, 
eu fumei à noite, aí naquele dia descemos pra rua eu e essa amiga  e nós conseguimos o dobro da  
droga que estava acostumada a fumar, nós fumamos muito, umas 4 e pouco tava na onda, uma 
onda muito doida, fui deitar na cama pra dormir e não conseguia e eu comecei orando ao Senhor: 
“Senhor eu não quero isso pra mim por que isso não é vida. Perdi minhas filhas, perdi minha casa...”.  
Veio tudo assim na minha cabeça na onda, isso nunca tinha acontecido. Isso foi na segunda-feira. 
Na terça-feira eu teria que ir ao conselho pra poder conversar, pra poder resolver sobre a guarda das 
minhas filhas. Que um amigo meu tinha morrido também por causa do crack e isso caiu tudo de uma 
vez só na minha cabeça. Ele morreu por causa disso porque nós fomos coniventes ao erro, mesmo a 
gente sabendo, falando com essa amiga, mesmo a gente sabendo que a pessoa é ladrona nós 
deixamos ele ficar aqui dentro de casa porque era pra gente bom, porque era ele que trazia a droga 
pra gente e nós fomos coniventes ao erro e fulano morreu por causa disso, então foi um baque pra 
mim porque mesmo ele sendo do mundo, ele era um amigo que eu tinha, tinha um contato muito 
bom, sentimento muito forte por ele. Aí eu fui ao conselho, naquele dia eu falei com as meninas, era 
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até duas meninas, filha dessa amiga e uma colega, você vai precisar verificar com a  Tati, eu falei: 
“Oh, gente, eu já não aguento mais, sabe? Deus quer me ajudar, mas eu não posso ficar aqui 
sentada, esperando cair do céu, eu tenho que correr atrás. Vou correr atrás das minhas filhas, eu 
não sei como, mas eu vou correr atrás e dá um jeito de recuperar minhas filhas.” E saí e fui pro 
conselho. 

Quando eu cheguei no conselho, a conselheira falou comigo: “Sandrinha suas filha tá em Niterói com  
sua mãe,  a denúncia aqui não é por maus tratos, mas sim porque você é usuária de droga, mas 
você tem seis meses pra procurar uma clínica e se tratar, você quer tratamento?” 

Eu falei: “Eu quero porque eu não aguento mais”.  

Aí ela falou: “Nós vamos procurar uma clínica, o Projeto Esperança é de homens, mas nós vamos 
procurar uma clínica pra você.” Do caminho de volta pro conselho, do conselho pra retornar a essa 
casa dessa amiga, eu encontrei um amigo que já foi meu traficante, que já tinha passado pelo projeto 
esperança, estava restaurado, aí ele falou comigo, eu falei com ele: “Willian, eu não aguento mais.” 
Ele falou: “Sandrinha, você emagreceu muito.” Eu falei: “É o crack.” Ele falou: “Eu sei.” Eu falei: “Eu 
não tô agüentando mais, se aparecesse uma pessoa agora me oferecendo uma clínica pra me 
internar eu ia.” Ele falou comigo: “Você quer?” Eu falei: “Quero”. 

“Você arruma suas coisas que amanhã eu vou te levar no meu pastor... que ele vai tirar do bolso dele 
e vai pagar a clínica pra você (voz embargada)... você já vem com as suas coisas que amanhã 
mesmo você conversando com ele você vai, amanhã mesmo você vai.” Ali Deus já estava agindo na 
minha vida, porque Ele sabia no meu coração, então Deus já tava agindo na minha vida. Aí eu fui 
naquela mesma noite, eu fui fumar, né? Enterramos esse amigo, fui na casa do meu ex-marido pra 
buscar minhas coisas, briguei com ele, porque o diabo ele cega a gente, sabia?, aí quando eu 
cheguei lá tinha duas meninas e mais um rapaz, eu já achei que meu marido estava me traindo, eu já 
sai na mão com ele, eu era muito agressiva, já  quis sair na mão com ele, ele pra me segurar, e 
homem quando segura a gente, mesmo quando é pra se defender, ele acaba sendo bruto e o diabo 
falando na minha cabeça: “Usa a lei Maria da Penha, usa a lei Maria da Penha.” Ele já foi preso, 
então ele assina a condicional, qualquer coisinha, qualquer denúncia que tiver na delegacia ele volta 
pra cadeia, só sai de lá em 2018. O diabo usando na minha mente: “Usa a lei Maria da Penha, usa a 
lei Maria da Penha, se você vai, ele vai também.”  

Ai eu falei que não, falei: “Senhor, me ajuda” e consegui me acalmar. Aí comecei a pegar minhas 
coisas, peguei minhas coisa, foi aí que ele falou essas palavras, aí eu fui pra casa dessa amiga 
minha, quando eu cheguei na casa dela, ela falou: ”Sandrinha, eu quero fumar uma pedra”. Eu com 6 
reais,  eu falei: “6 reais??  Eu vou inteirar mais 4 e vou fumar uma pedra”. Aí consegui uma pessoa 
pra pegar 2 pedras pra gente, fomos pra casa dele, ela pegou o dinheiro e sumiu, nós fumamos uma 
e íamos fumar mais 2, ela pegou o dinheiro e sumiu, quando eu voltei pra casa dela, eu já vim no 
caminho falando: “Senhor, eu sei porque eu estou passando por tudo isso, o Senhor tá me 
mostrando quem são as pessoas, e o que eu fiz de errado, porque não era pra eu fumar essa pedra”. 
Então aí no dia seguinte eu fui conversar com o pastor Saulo, e o pastor Saulo falou comigo: “Você 
quer, Sandrinha?”. Falei: “Quero”. 
Ele ligou pra cá, isso devia ser no dia 30 de setembro, ele ligou pra cá, e a Roseane que atendeu e 
disse que não tinha a vaga, que só teria vaga a partir do dia 25 de agosto, eu falei: “Meu Deus, se eu 
voltar pra casa dela, é o único lugar que eu tenho pra ficar, se eu voltar pra casa dela eu vou 
continuar fumando, eu não vou resistir”. Ele olhou pra mim e disse: “Não tem vaga, eu como cristão 
servo de Deus, sabe pra onde eu teria que te levar agora, Sandrinha?”. Eu falei: “Não, senhor”. Ele 
falou comigo: “Pra dentro da minha casa pelo seu estado”, e através dele eu vi Deus falando comigo 
mais uma vez, porque eu não estava desamparada, aí ele ligou pro projeto, que era dele na época, 
que era do pastor Saulo, ele fazia parte da direção, aí ele falou comigo: “Olha, no projeto só tem 
homens, vou ligar pra lá, pra ver o que a gente pode fazer, vou conversar com os monitores, e vou 
ligar pra lá, um concordou, outro concordou, só teve um que ficou contra, nós vamos te levar, mas se 
comporta porque lá só tem meninos, é um projeto de homens”. Eu falei: “Não, pode deixar”, quando 
eu cheguei o outro monitor que não aceitou minha ida tinha saído de lá, que ele não aceitava que 
ficasse lá, mas Deus foi bom pra mim também nesse ponto, porque quando eu cheguei lá tinha um 
primo meu, tinha várias pessoas conhecidas minhas lá, que sempre falavam comigo, que eram 
traficantes, que fumaram comigo, que gostavam de mim. Eu sempre fumei, mas nunca faltei com 
respeito com os meninos, nunca me troquei por causa de droga, por causa de pedra, eu sempre 
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comprei com meu dinheiro. Foi uma experiência assim sobrenatural ficar naquele projeto, fora do 
normal, fora do comum, sobrenatural ficar ali, porque através dos meninos Deus falou muito comigo, 
eles cuidaram muito de mim, aí eu cheguei lá quinta de manhã cedo, quinta de tarde pastor Saulo 
chegou lá e falou comigo: “Sandrinha, arruma suas coisas que você vai pra Campos sábado”. Aí eu 
falei: “O quê?”. “Você vai pra Campos sábado, lá precisava de uma beliche pra poder abrir sua vaga, 
pois eu depositei o dinheiro pra comprar sua beliche e abriu sua vaga”. Aí eu falei: “É Deus na minha 
vida”, e vim pra cá sem minha família saber, sem minha mãe saber, minha mãe falou que não queria 
saber de mim mais, porque eu já tinha me entregado às drogas. E vim pra cá, quando eu cheguei 
aqui Deus falou comigo através de um irmão, o irmão até falou, eu não sei por que eu tô te falando 
isso, é um versículo da Bíblia. “Mesmo que seu pai e sua mãe te abandone, eu não te abandonarei 
porque Eu sou teu Deus, Eu não te abandonarei, porque Eu sou teu Deus...” e aquilo foi me dando 
mais convicção que Deus estava presente na minha vida. 

Entrevistadora- Deixa eu te perguntar uma coisa, minha querida, quando você estava fazendo uso da 
droga, né. Você se lembra de vezes que você teve vontade de parar? Você falou de uma aí, né? 

Entrevistada- Teve várias. Porque eu usava as drogas, naquele momento eu usava e me dava 
aquela ânsia, depois que acabava o efeito dava uma depressão muito grande, e o diabo é muito sujo 
porque ele permite que você faz, e depois ele mesmo joga na cara da gente que a gente tá fazendo 
de errado. 

Entrevistadora- Então depois que a onda passava você se sentia deprimida? 

Entrevistada- Deprimida, depressão muito grande. 

Entrevistadora- Mas você já chegou a parar de usar? 

Entrevistada- 7 meses. 

Entrevistadora- Foi essa a primeira vez? Que você parou de usar? 

Entrevistada- Foi. 

Entrevistadora- Como que foi esse processo de você parar de usar esses 7 meses? 

Entrevistada- Porque eu fui pra casa da minha mãe, e lá eu conheci uma amiga que também 
gostava. 

Entrevistadora- Vocês usavam? 

Entrevistada- É, conheci uma amiga que também gostava, a gente fumava no cigarro por cheiro ser 
menos forte, diminuído, a gente fumava no cigarro, toda vez que eu me sentia mal, quando eu 
entrava na casa de minha mãe, parecia que minha mãe percebia, tinha percebido, e aquilo começou 
me incomodando, começou me dando tristeza, começou me dando angústia, e eu falei: “Eu não 
quero usar mais”, parei de fumar e comecei a ir pra igreja. 

Entrevistadora- E isso durou 7 meses? E o que aconteceu pra você voltar, como que foi o processo 
de sua queda? 

Entrevistada- 7 meses, é quando nós voltamos pra minha cidade que é Santo Antônio de Pádua, e 
eu cometi o erro de procurar os velhos “amigos”. Vou matar saudade de fulano, vou matar saudade 
de bertano, e cometi o erro de procurar os velhos amigos, quando eu procurei os velhos amigos, a 
primeira coisa que eles falaram foi: “ Ontem nós fumamos tanto!”. E já me deu ânsia. “Fica aqui, 
dorme aí hoje, que fulano vai vir e vai botar tanto”.  E eu fiquei e caí de novo. 

Entrevistadora- Entendi. Sandrinha, você... Como que você descreveria o que acontecia com você 
nesses momentos que você tinha parado e você não conseguia se manter limpa, esse momento em 
que esse amigo te convidou. “Fica aqui, dorme aqui hoje”. O que passava dentro de você? 

Entrevistada- Eu sentia ânsia, muita vontade de fumar, meu corpo tremia, eu tinha uma dor de 
cabeça constante, tinha vez que eu tinha dor de cabeça nesse período que eu fiquei sem fumar 
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nesses 7 meses, eu tinha dor de cabeça que eu não podia abrir os olhos porque a dor de cabeça era 
muito forte, meu corpo tremia, mas tremia muito, e fiquei muito agressiva sem a droga. 

Entrevistadora- Entendi. Me fala uma coisa, você lembra o que te levou a iniciar no uso da droga, 
lembra lá atrás, lembra a primeira vez, a primeira vez que você usou, que você disse que usou a 
maconha. O que levou você a fazer esse primeiro uso? 

Entrevistada- Foi a maconha. Porque minha vida sempre foi muito difícil dentro de casa, eu era 
molestada, eu fui molestada por três tios meus. Fui.  Aí meus pais sempre foram trabalhadores, mas 
meu pai tinha o vício da bebida, agressão a minha mãe, e eu sempre achei que minha mãe tinha que 
se separar de meu pai, e ela sempre achou que não, que tinha que permanecer ali, porque 
casamento pra ela era uma vez só, era pra vida toda, e eu não conseguia entender, aí eu sai de 
casa, fui estuprada, e aquilo foi criando uma ira muito grande no meu coração, uma revolta muito 
grande, aí comecei indo pra bailes funks, aonde eu conheci amigos, comecei a fugir da escola, saí de 
uma cidade pra outra e tá na rodinha dos escarnecedores que sempre leva a gente a cometer as 
coisas, o cigarro eu fumei porque eu tenho uma amiga, que eu fui dá um trago, eu achava lindo quem 
fumava cigarro. 

Entrevistadora- Cigarro comum, né? 

Entrevistada- Cigarro comum, aí eu fui dá um trago, aí amiga foi falou: “Ah, me devolve meu cigarro, 
você não tá fumando nada, você tá guardando a fumaça tudo dentro da boca”. Aí eu falei: “Vou 
aprender a fumar o cigarro”, aí aprendi a fumar o cigarro, a tragar, a maconha porque eu tava junto, e 
todo mundo fumava a maconha e só eu não. 

E eu achava que a maconha, eu via todo mundo assim rindo, todo mundo brincando, e a maconha 
era a hora que a minha mente daquilo tudo que eu sentia dentro de casa era uma hora que aquilo 
tudo sumia da minha mente.  

Entrevistadora- Você usou pela primeira vez ali? Mas nesse momento Sandrinha, neste dia, você 
sente que você poderia ter dito não? Você poderia ter feito outra coisa que não ter aceitado aquele 
cigarro de maconha com eles ali? 

Entrevistada- Poderia. Porque como várias outras vezes, eu nunca, como pra mim usar a cocaína foi 
difícil pra mim chegar e usar a cocaína. 

Entrevistadora- Você foi dizendo “não, não”, foi resistindo. 

Entrevistada- Muitas vezes. 

Entrevistadora - E o que aconteceu da primeira vez que você usou a cocaína? 

Entrevistada - Meu ex-marido, pai da minha segunda filha. Usei cocaína com ele porque ele tava 
usando e eu queria ficar na onda deles, queria participar, aí achava que eu usando ficaria mais 
próxima a ele. 

Entrevistadora- Também nesse momento você conseguiria dizer não? 

Entrevistada- Conseguia muitas vezes, ele usava dentro de casa junto com amigos e eu não usava. 

Entrevistadora- E esse dia você resolveu dizer que sim por quê? 

Entrevistada- Porque eu quis provar pra ele que... Provar pra ele que eu também sabia usar cocaína, 
porque eles ficavam assim: “Você não consegue usar cocaína, se você usar cocaína uma vez você 
não aguenta”. 

Eu falei: “Eu aguento até mais que você”, nós ficamos 3 noites virados, e ele se surpreendeu e eu 
achava que ele me elogiando eu tava ganhando vantagem. 

Entrevistadora- Esse é o pai das suas filhas? 
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Entrevistada- Esse é o pai da segunda, que o pai da primeira é morto, e com o pai da primeira eu 
não usava droga nenhuma. 

Entrevistadora- Mas ele era usuário? 

Entrevistada- Ele era. 

Entrevistadora- Entendi, e como é que foi com o crack, quando você usou o crack pela primeira vez? 

Entrevistada- O crack a primeira vez foi depois da cocaína, porque eu comecei usando a cocaína pra 
também chamar atenção desse terceiro marido, que é esse que eu falei que Deus restituiu e tudo 
mais, porque ele usava cocaína, quando ele morava comigo ele não usava, mas quando nós 
separamos pela primeira vez, ele voltou a usar cocaína, porque ele morou com uma mulher, a mulher 
aceitava, é também usuária. Ele usou. Então eu achei que pra eu reconquistar ele, eu teria que fazer 
o mesmo que ele, aí eu comecei usando a cocaína, queria ser uma mulher com disposição, porque 
no mundo é esse o verbo que usa, ter disposição, eu queria ser uma mulher pra provar pra ele que 
tinha disposição se era normal usar cocaína seria normal também usar o crack. 

Entrevistadora- Ele já usava o crack? 

Entrevistada- Não, o crack ele nunca usou. 

Entrevistadora- Então o que te influenciou a usar? 

Entrevistada- O crack eu comecei a usar aqui no Jardim Carioca aqui em Madureira, onde eu tenho 
uma casa. 

Entrevistadora- Você lembra como foi a primeira vez que você usou o crack? 

Entrevistada- O pai da minha filha mais nova que me deu misturado na maconha sem eu perceber. 
Eu não sabia que era crack, ele me deu misturado na maconha, aí eu senti uma onda diferente, mas 
achei normal, e foi através de amigos que eu comecei a usar o crack na maconha, todo dia na 
maconha, eu já fumava maconha, quando eu voltei, eu voltei com toda força fumando maconha, 
quando eu voltei de Pádua pra cá, eu já voltei com toda força fumando maconha. Sabe, a gente tem 
aquele momento na vida da gente que a gente fala assim: “Ah, quer saber, agora eu vou deixar a 
vida me levar”. E deixei a vida me levar, aí comecei fumando maconha, da maconha os meninos 
ofereceram o crack, comecei usando maconha com crack, maconha com crack, até assim, chegar o 
ponto de uma pedra só na maconha já não era aquele efeito, aí tinha que colocar duas pedras. 

Entrevistadora- Ai então você já sabia que você estava usando o crack? 

Entrevistada- Já. 

Entrevistadora- Mas eu quero que você tente lembrar a primeira vez que você decidiu usar o crack, 
misturado ou não misturado, mas que você sabia que era crack e que você decidiu usar, você lembra 
dessa primeira vez? 

Entrevistada- Lembro, com um amigo, tinha um amigo que morava comigo nessa casa que eu tenho 
aqui no Madureira, e ele usava maconha com crack e ele me ofereceu. “É maconha com crack, você 
quer, Sandrinha?”. Eu falei: “Quero, eu quero sentir essa onda”. 

Entrevistadora- Nessa hora você acha que poderia ter dito não ou você acha que era impossível 
dizer não? 

Entrevistada- Não, eu poderia ter dito, eu usei porque eu quis. 

Entrevistadora- Entendi. Você identifica algumas, você já citou algumas, alguma circunstância ou 
alguma pessoa que tenha te influenciado no inicio do uso de drogas ou você afirma que todas as 
vezes que você começava a usar uma droga, você usava por que você queria? 

Entrevistada- Eu usava porque eu queria. 
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Entrevistadora- Não foi por influência de ninguém? 

Entrevistada- Não. Oferecer, ofereceram, mas muitas vezes me ofereceram e eu já disse não.  

Entrevistadora- Agora... Você identifica alguma circunstância, alguma pessoa que tenha te 
influenciado para você parar de usar e vir buscar ajuda? 

Entrevistada - Esse marido meu. 

Entrevistadora - Ele te influenciou? 

Entrevistada -Muito, muito, muito, muito, ele, que foi usuário de maconha, creio que ele ainda seja, 
de maconha, de cocaína, mas o crack não, era repugnante pra ele o crack que ele usou na cadeia, 
não gostou da onda e sabia da devastação que o crack fazia. Então quando ele saiu da cadeia, ele 
conheceu uma Sandrinha, ele ficou preso 4 anos, depois de 4 anos ele conheceu uma outra 
Sandrinha e ele sabia  que era do crack. Então ele lutou muito comigo pra eu parar de usar o crack, 
já teve vez dele achar que estava me ajudando e até em boca de fumo comprar pedra de crack pra 
mim ele foi, e ele estipulou quantas pedras eu ia fumar, que seriam duas, eu falava com ele: “Parar 
de uma hora pra outra eu não vou conseguir, parar de uma hora pra outra eu não vou conseguir”,eu 
falava pra ele. “Então você só vai fumar 2”, mas quando ele via a minha reação, como eu ficava 
depois da onda do crack, a onda do crack, ele sentia assim, ele via que eu era outra pessoa, uma 
transformação no meu semblante, sabe? Então ele falou: “Sandrinha, ou o crack ou eu, ou a droga 
ou eu”. 

Entrevistadora- Você ficou com quem? 

Entrevistada- Eu queria ficar com os dois, no fundo eu fiquei com os dois, porque eu comecei a usar 
o crack escondido dele, mas ele sempre falava comigo: “Você acha que está me enganando, mas 
você não está me enganando não, fala, Sandrinha, você tem alguma coisa pra me falar”. Porque eu 
mudava, ele percebia no meu semblante a depressão, me dava depressão, uma leveza no corpo, só 
me dava vontade de ficar deitada, não era de fumar cigarro, eu só fumava cigarro quando eu usava o 
crack. 

Entrevistadora- Então por que você diz que ele te influenciou a parar se mesmo diante dos apelos 
dele você não parou? 

Entrevistada- Porque era mais forte do que eu. De todas as drogas que eu usei, a maconha, a 
cocaína, o crack eu viciei, na maconha, na cocaína eu não viciei, que quando eu falei “vou parar”, eu 
parei e não senti falta, o crack foi mais forte do que eu, o crack quando eu me vi, quando eu me dei 
conta eu já tava viciada. Quando eu falava: “Ah gente, viciar, só vicia quem quer.” E essa foi a pior 
palavra que eu falei, as palavras muitas vezes nos leva a pecar. 

Entrevistadora- Mas você quis ficar viciada? 

Entrevistada- Não porque eu lutei contra. Só que era mais forte do que eu, eu sentia o cheiro me 
dava tremedeira, me dava dor na barriga, então era mais forte do que eu, entendeu? 

Entrevistadora- Entendo. E a partir de que momento, Sandrinha, você percebeu que o uso da droga 
que você estava fazendo estava acontecendo num padrão muito mais intenso do que você podia 
suportar, quando foi que sua ficha caiu? 

Entrevistada- Quando eu perdi tudo... Marido, emprego, família. 

Entrevistadora- Qual a diferença entre, que você sente, o estado do que acontece com você entre 
dar um tapinha e ficar chapada? 

Entrevistada- Na maconha? Qual droga? 

Entrevistadora- Maconha. 



168 

 

Entrevistada- Dá um tapinha foi no começo, chapada, a onda do crack é tão mais forte que eu já nem 
mais sei ficar chapada na maconha. 

Entrevistadora- Mas o que é ficar chapada, o que acontece com a Sandrinha de diferente, o que 
muda? 

Entrevistada- Na maconha pra mim eu fico assim mais satisfeita, pra mim arrumar a casa de manhã 
cedo eu tinha que fumar maconha pra me dá mais ânimo, entendeu? Alegria na maconha pra mim 
depois do almoço era certo eu fumar maconha, depois da janta era certo fumar maconha porque 
animava até depois, até no sexo, teve uma época que eu tinha que fumar maconha, que era mais 
estimulante, a maconha é estimulante. 

Entrevistadora- E no crack? 

Entrevistada- O crack é uma onda nojenta, porque o coração acelera, seus batimentos aceleram, e o 
crack é como o diabo ele só usa contra você aquilo que você já tem. 

Entrevistadora- Como assim? 

 
(Pausa) 

Entrevistada-É como o diabo, eu falo que quem nunca beijou o diabo é só fumar o crack. O crack é 
beijo do capeta, porque o crack ele, por exemplo, eu morria de medo de ser presa, quando eu 
fumava o crack, aquela, aquele negócio, eu fumava o crack correndo, escondia tudo, tentava 
esconder o flagrante já com medo da policia invadir onde eu tava, de me pegar e eu ser presa, então 
a onda do crack é essa, entendeu? Ele só te leva no que você já tem, se você for calmo o crack vai 
te dá mais calma, se você não tiver medo de nada ele vai te deixar mais calma, se você for uma 
pessoa agitada ele só vai te deixar mais agitado, ele te pega nas suas fraquezas, o meu era esse 
medo de ser presa. Então uma pedra que era desse tamanho as meninas partiam, eu não, eu 
fumava inteira e ficava:“Gente escuta, tão subindo, eu to escutando a policia chegar..,” Era a aquela 
onda de medo. 

Entrevistadora - E quais são seus planos daqui pra frente? 

Entrevistada - Primeiramente servir a Deus verdadeiramente antes de qualquer coisa, saber falar a 
palavra d’Ele e restituir minha família, correr atrás pra isso restituir minha família. Eu sempre sonhei 
ter uma família diferente da minha e Deus me deu e eu não soube aproveitar. 
Então o sonho da minha vida, ou mais junto da minha família, com meus filho, entendeu?  

Entrevistadora- Sim e você vai conseguir, você vai chegar lá. Me fala uma coisa, querida, é a ultima 
pergunta. Como você se sente quando você sente naquele momento da falta prolongada da droga 

Entrevistada - Hoje aqui? 

Entrevistadora - Aqui ou naquele momento dos 7 meses, quando você tá naquele tempo, quando 
você  fica sem usar, mas você começa a perceber que está fazendo falta, você sente como esse 
sentido? 

Entrevistada - Me dá tremura, me dá tremedeira, eu sinto meu corpo tremer, eu sinto o cheiro da 
droga, me dá estado de nervos, inquietação, eu fico inquieta, e eu ando pra lá, eu ando pra cá. Eu já 
falo: “Gente eu tô na abstinência”, é a abstinência da droga. Em colocar o pé na rua, aqui dentro é 
como colocar na rua. Quando eu colocava um dinheiro na mão, como aqui eu vou receber o Bolsa 
Família, antes eu colocava um dinheiro na mão, minha vontade era sair correndo pra favela. Mas 
graças a Deus semana passada eu fui na rua e já senti uma diferença, não senti a vontade da droga. 

Entrevistadora- Sandrinha eu quero te agradecer. Boa recuperação! 

Entrevistada- Eu que te agradeço 
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Entrevista de Carla 

 

Entrevistadora- Você é a Carla. Qual é a sua data de nascimento, Carla? 

Entrevistada- Dia 11 do 02 de 1987 

Entrevistadora- Casada? 

Entrevistada- Sou casada assim, eu moro com meu marido há 9 anos, mas meu estado civil é 

solteira. 

Entrevistadora- E tem filhos? 

Entrevistada- Tenho 3. 

Entrevistadora- E quanto tempo você está aqui na instituição? 

Entrevistada- Tem... Deve ter uns 16 dias mais ou menos, eu cheguei no dia 30, hoje é dia...? 

Entrevistadora- 17 

Entrevistada- Por aí, né? 

Entrevistadora- E que tipo de droga você estava fazendo uso, Carla? 

Entrevistada- Bom, a que eu tô fazendo uso ou que eu vim, a que eu comecei a do começo, a que até 

eu cheguei aqui eu usei? 

Entrevistadora- Do começo. 

Entrevistada- Bom, primeiro eu comecei com o cigarro, eu tinha 10 anos, depois eu passei pra 

maconha, depois eu passei pra cocaína, e a ultima foi o crack. 

Entrevistadora- Álcool não? 

Entrevistada- Não. 

Entrevistadora- E há quanto tempo isso? 

Entrevistada- O crack? 

Entrevistadora- Não, há quanto tempo sua historia de drogadição? 

Entrevistada- Começou lá pelos meus 20 anos e acabou com uns 26, né. 

Entrevistadora- Agora. 

Entrevistada-É, graças a Deus. 

Entrevistadora- Você começou com o quê? 
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Entrevistada- Eu comecei com... 

Entrevistadora- Com a maconha? 

Entrevistada- Com a maconha e a cocaína. 

Entrevistadora- Junto? 

Entrevistada- Junto os dois, mas a maconha era pra relaxar e a cocaína era final de semana, só 

zoação mesmo, não tinha aquele vício, viciada mesmo eu fiquei no crack. 

Entrevistadora- E por que você esta aqui, Carla? 

Entrevistada - É porque eu quero ser, pro meu esposo principalmente, e pros meus filhos o que eu 

não fui: uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga, uma conselheira. Pra você ter noção, meu 

filho de 8 anos ele virava pra mim e falava: “Mãe para de usar isso mãe, você fica louca”, muitas das 

vezes eu deixava meus filhos em casa chorando, falando:  “Não vai mãe, não vai!”. Só que o crack 

tira sua sensibilidade, na hora te impacta, mas depois você esquece tudo como se ninguém tivesse 

falado nada com você. Eu tô aqui por que eu quero me restaurar, eu quero sair daqui uma mulher de 

Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu já sinto isso dentro de mim. 

Entrevistadora - Mas como foi que você chegou aqui até a comunidade? Você veio sozinha alguém 

te trouxe, como que foi isso? 

Entrevistada-É, a droga foi, o inimigo foi tão astuto na minha vida, que eu cheguei ao ponto de 

abandonar o meu lar pra ir pra rua poder usar a droga, mas eu quero deixar claro que eu nunca me 

prostituí, nunca roubei ninguém, já roubei meu marido (sorrindo), o meu marido eu roubei mesmo, 

agora outras pessoas eu nunca roubei, quando eu não tinha, ou pegava fiado ou eu vendia uma 

coisa minha, ou eu batia numa casa, perguntava se tinha alguma coisa pra eu fazer, lavava uma 

roupa, varria um quintal, então como a pessoa não me conhecia a pessoa me dava um real, dois, já 

teve uma pessoa que me deu duzentos reais, duas pessoas que me deram duzentos reais, né? Então 

o que aconteceu, eu fugi de casa e fui parar lá na Baleeira. 

Entrevistadora- Mas você é de Campos? 

Entrevistada- Eu sou de Campos, eu sou da Codin, eu fugi de casa e fui parar na Baleeira, meu 

marido é cria da Baleeira, mas meu marido nunca foi envolvido com tráfico, essas coisas não. Só que 

o lado que eu moro é Tira-Gosto; só que na minha comunidade não tem boca de fumo, só ao redor, 

então ao mesmo tempo que eu era alemã, eu não era, então ali eu fui conhecendo as pessoas, ali eu 

fui me infiltrando, eu comecei  a trabalhar ali como olheira, fazia favor pros meninos, comprar 

comida. Até me pediram uma vez pra eu levar uma carga, mas eu não levei; naquele momento ali o 

Espirito Santo me tocou, e eu falei: “Não, isso aí eu não vou fazer”, a meu marido foi´, me achou, me 

levou pra casa, pra você ter noção, se eu voltasse pro meu bairro eu poderia morrer, só que eu 

confio tanto em Deus que eu posso voltar pra lá agora, eu tenho certeza que nada vai me acontecer 

porque Ele é meu escudo, então o que acontece, meu marido foi, pagou as dívidas que eu tinha 

deixado lá, e eu voltei, eu fiquei em casa mais ou menos uma semana. 

Entrevistadora- Isso recente? 
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Entrevistada- É, recente agora. 

Entrevistadora- Como você veio parar aqui? 

Entrevistada- Aí o que acontece... O inimigo é tão astuto que me deu uma vontade de fumar, 

vontade de fumar, vontade de fumar. Meu marido, ele vende cloro, desinfetante, essas coisa, 

porque isso ajuda, né? É um dinheirinho que a gente tem no dia a dia pra comprar um pão, comprar 

um leite, uma coisa. Aí tinha acabado o produto, aí eu falei:  “Ai, amor, deixa eu ir?” . Eu não podia 

colocar a cara no portão. Aí a gente levantou cedo, ele me levou no ponto, ele falou: “Eu vou confiar 

em você, não me decepcione!” . O que eu fiz?  Fui lá, comprei o produto e sobrou R$ 20,00. O que 

eu fiz? Fui lá na Baleeira novamente. Eu sei que eu fiquei lá, fumei e voltei pra casa, eu cheguei à 

noite, umas 7 da noite, mas cheguei com a pedra, aí fumei, fumei, fumei e falei com ele: “Ah, vou 

sair” . Ele falou: “Você não vai sair”.  “Eu vou sair sim, pronto e acabou”. E saí. Fiquei na Baleeira, eu 

ficava na Ilha, né?  Porque tem a Baleeira 1, 2,3 e 4 e aqui eu ficava na Ilha do Cunha, aonde destruiu 

as casas, eu fiquei ali mais ou menos uns 5 ou 6 dias, não me lembro, eu sei que meu marido estava 

me procurando, todo lugar que ele ia que ele conhecia alguém, ele perguntava, porque ele era 

nascido e criado ali, ele perguntava, quando eu via ele, eu corria, sumia, o inimigo é tão astuto que 

ele fazia eu ver ele, e ele não me via, aí o que acontece...  Quando ele me encontrou,  foi no dia do 

aniversário dele no dia 26 de novembro desse ano, e eu via o desespero dele de longe, as pessoas 

me contavam, as pessoas chegavam pra mim e falavam: “Olha, pelo amor de Deus, volta pra sua 

casa, volta pros seus filhos, seus filhos estão chorando, estão te procurando, seu marido está te 

procurando!”. Eu tenho um bebê de 11 meses, aí o que acontece...  Eu tava vindo de lá de perto da 

coca-cola, sabe onde é? Indo pra São Fidelis ali, eu tava vindo de lá, aí o que acontece... Porque 

quando eu fumava, eu saía andando, me dá uma noia, eu saía andando, aí uma colega minha que se 

dizia minha amiga, falou : ”Seu marido tá lá no fumódromo”. Era um terreno baldio, então ele falou 

assim: “Eu vou esperar aqui, ela vai ter que aparecer aqui pra fumar”. Isso ele já tinha ido lá e 

pintado: “Que vocês sabem onde ela tá! Vocês sabem onde ela tá”. Resumindo, eu vim andando e vi 

ele de longe com meus filhos, aí eu vim andando, parei no bar, comprei um cigarro, e ele não me viu, 

da onde eu estava ele não me viu, mas ele não me viu, nem meus filhos, ai ele cheio de bolsas com 

meus filhos, o bebezinho tava na casa da madrinha, aí eu perguntei ao moço: “Moço hoje é que 

dia?”. “ Hoje é dia 26 de novembro”.  Aí eu :  “Putz!!! É o dia do aniversario dele, ai meu Deus o que 

eu faço, Senhor, me dá uma decisão, meu corpo quer ficar, mas o meu coração de mãe quer ir”. 

Aí eu fumei cigarro até o final. “Quer saber de uma coisa, eu vou”. Eu fui pelo canto do muro e ele 

tava na calçada, é, tipo assim, são duas ruas, né? A calçada é no meio da rua, aí eu falei: “Eu vou, 

seja o que Deus quiser”. Aí eu vim andando, quando ele me viu a alegria dele foi tanta, foi tanta, foi 

tanta, ele veio correndo pro meu lado chorando, e o povo da rua, que já sabia todo mundo, saiu pra 

ver o que ele ia fazer, se ele ia me bater, o que ele ia fazer, qual a reação dele,  e ele ajoelhou na 

minha frente e falou: “ Deus, obrigado pelo Senhor ter feito eu achar ela! Pelo Senhor ter me 

colocado no lugar certo na hora certa!”, aí eu fui até irônica com ele. E meus filhos? Meus filhos 

saíram correndo que chegaram até cair, um chegou quase a ser atropelado, coitado! Porque veio 

com as bolsas, foi até engraçado, aí eu cheguei pra ele e falei: “Pô, cara, você não desiste de mim 

mesmo! Cara chato”.  Aí ele olhou dentro dos meus olhos e falou: “Eu nunca vou desistir de você, 

porque eu amo você, você é a mãe dos meus filhos e eu quero aquela Carla de 10 anos atrás de 

volta”. Aí minha irmã tinha ligado pro Balanço Geral pra ter uma conversa com Alexandre Tadeu, aí 
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ele arrumou uma clínica lá no... lá em Macaé e a outra em Casemiro de Abreu, mas como a 

misericórdia de Deus é tão grande que eu vim pra cá, porque como meu marido ia pra lá, porque 

meu marido teve que parar de trabalhar, ele teve que parar de trabalhar por causa das crianças, 

ainda mais agora que tá de férias, porque são 3 ,um de 8 anos, um de 7 e uma de 11 meses,  imagina 

aí.  Assim... Minha família ajuda.  Assim... Eu não sei se minha família esta ajudando porque minha 

mãe ela é um pouco... Ela não me criou, ela é um pouco gelada comigo, mas eu sei que ela me ama, 

mas do jeito dela, mas eu não entendo esse jeito dela. Até um certo dia eu tava comentando com o 

pastor que eu tinha muita raiva da minha mãe, eu tinha muito rancor por ela não ter me criado e ter 

criado meus irmãos, mas eu percebi que ela queria o meu bem, ela queria o meu melhor, o melhor 

pra mim. 

Entrevistadora- Mas como, quem te trouxe pra cá? 

Entrevistada- Foi o meu marido. 

Entrevistadora- Ele achou essa comunidade? 

Entrevistada- Aí do Balanço Geral ligaram pra assistente social. Me levaram pro CAPS, do CAPS me 

levaram pro PU e do PU eu vim pra cá, aí primeiro veio o meu marido e meus 3 filhos pedir dona 

Rosângela. Dona Rosângela disse que ele implorou, ele suplicou: “Pelo amor de Deus, eu preciso 

internar ela, porque se ela continuar em casa...”. A brecha que ele me dava eu fugia, ele fazendo 

comida, as crianças brincando,eu pulava o muro, quando ele via eu já tinha pegado o ônibus. 

Entrevistadora- Mas você sente que foi você que decidiu? 

Entrevistada- Eu que decidi. 

Entrevistadora- Você decidiu. 

Entrevistada- Eu que decidi, eu falava com ele: “Me ajuda, eu não consigo sozinha”. 

Entrevistadora- Mas você tinha, Carla, mesmo quando você esta fazendo uso pesado da droga, você 

tinha vontade de parar? 

Entrevistada- Tinha. Quantas e quantas vezes eu falava assim: “Senhor! Por que eu sofro tanto?”. “ 

Eu falava assim: Senhor eu vim ao mundo pra sofrer? Porque eu não aguento mais!”. 

Entrevistadora- Você queria parar! 

Entrevistada- Eu não quero mais essa vida pra mim, eu parecia um... Como meu filho falava: “Mãe 

você parece um pau vestido”. Porque, sabe, eu parecia que tava morta, só faltava enterrar. 

Entrevistadora- Mas já houve algum momento, Carla, que você tentou parar, até conseguiu ficar 

limpa por um tempo e depois voltou? 

Entrevistada- Fiquei um ano. 

Entrevistadora- E como foi isso? 
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Entrevistada- Ficamos um ano na igreja, um belo dia um irmão teve na nossa porta, falou de Deus e 

tal, aí ele falou assim: “Vamos mudar?”. Eu falei: “Vamos”. Porque, no caso, meu marido, o negócio 

dele é o álcool e o meu é a droga, era, né?, graças a Deus. 

Entrevistadora - E ele ainda é álcool? 

Entrevistada - Não, hoje em dia ele tá bem mais tranquilo, a tia dele tá no pé dele, tá levando ele pro 

Alcoólicos Anônimos, e eu falei com ele: “Eu vou mudar, mas você também tem que mudar, que não 

adianta eu mudar e você não mudar, que de uma coisa puxa a outra, de repente eu posso... de 

repente eu parei de fumar, eu não quero isso pra mim mais, mas eu posso entrar no vicio do álcool, 

vai saber não é?”. Por mim o mundo pode acabar,  Deus que me perdoe, Senhor, acabar em bebida, 

que eu não boto nem a boca, não gosto. 

Entrevistadora- Mas você disse que conseguiu ficar limpa um ano? 

Entrevistada- Um ano. 

Entrevistadora- Mas por que você voltou, você lembra? 

Entrevistada- Não lembro, foi do nada, me deu uma crise de abstinência ai fui lá, comprei, e tô até 

hoje. 

Entrevistadora- Você lembra qual foi a primeira vez que você usou? 

Entrevistada- Lembro. 

Entrevistadora- Como foi? 

Entrevistada- A gente tava numa roda de amigo assim, meu marido estava trabalhando, aí eu peguei 

e... Aí minha colega estava fumando, aí eu fui, falei com ela que eu queria experimentar. 

Entrevistadora - Maconha? 

Entrevistada- Não, o crack. 

Entrevistadora- O crack, a primeira vez que você usou o crack. 

Entrevistada- O crack. 

Entrevistadora- Por que você disse que maconha e cocaína você usava, mas não te viciou, é isso? 

Entrevistada- Não, não. 

Entrevistadora- Não te viciou? 

Entrevistada- Não. 

Entrevistadora- O crack que te viciou? 

Entrevistada- O crack que me destruiu. 
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Entrevistadora- Então você não conhecia o crack, como é que foi esse primeiro contato aí? 

Entrevistada- O crack foi pelos meus colegas mesmo. Meu marido saía pra trabalhar, eu ficava com 

as crianças Às vezes botava as crianças na escola e ficava na rua mesmo, então onde eu moro é 

muita facilidade, é muita boca de fumo onde eu moro, então eu só tinha amizade com gente que 

não servia, e eu sou um tipo de pessoa que eu não sei chegar num lugar e não falar com ninguém, eu 

sou assim, eu gosto de falar, eu gosto de perguntar, eu gosto de expor minha vida, eu posso não te 

conhecer, mas eu falo da minha vida pra você do início ao final. 

Entrevistadora- Alguém chegou e te ofereceu ou você que pediu? 

Entrevistada-Não, eu que pedi. Eu falei: “Pô! Deixa eu experimentar pra ver como que é”. Aí daí foi a 

minha destruição. 

Entrevistadora- Mas você sente que neste momento que você escolheu pedir, você poderia ter 

escolhido outra coisa? 

Entrevistada- Com certeza. 

Entrevistadora- Você poderia ter feito outra coisa, Carla? Você tinha força pra fazer outra coisa? 

Entrevistada-Teria, ficar em casa esperando meu marido. 

Entrevistadora- E você percebe alguma coisa que te influenciou, alguma circunstância que te 

influenciou a usar o crack? 

Entrevistada- A usar o crack não, foi só pra experimentar mesmo, saber como era a onda. 

Entrevistadora- Do crack? E da maconha e da cocaína? 

Entrevistada- Foi só o barato mesmo. 

Entrevistadora- E me fala uma coisa, você identifica alguma circunstância ou alguma pessoa que 

tenha te influenciado a parar de usar e vir buscar ajuda? 

Entrevistada- Sim, meu esposo, ele foi o único que esteve do meu lado o tempo todo ele nunca 

desistiu. Ele falava: “Vamos parar”. No caso, ele com o álcool e eu com o crack, ele falava: “Vamos 

parar, a gente tem força, a gente conhece, olha só o que o crack está fazendo na nossa família, eu 

não quero beber”. E toda vez que eu fumasse, ele bebia, então assim quem levava o mal pra minha 

casa era eu, como tem o ditado da Bíblia, né? “A mulher sábia edifica seu lar e a tola destrói”. Eu 

estava destruindo o meu lar, porque, mesmo bebendo, ele falava comigo: “Vamos à Igreja, vamos 

voltar a ser feliz como a gente era antes”. No caso, a gente tinha dois filhos, o meu filho veio, o Ian, 

ele falou: “Eu engravidei você pra ver se você parava de fumar”. Só que eu não parei, eu tinha um 

nojo do meu filho tão grande, tão grande, tão grande, eu peço perdão a Deus todo dia por isso, por 

Ele ter dado misericórdia e ter me dado meu filho perfeito, é lindo, meu filho é lindo, é lindo. Eu não 

vou dizer que é o filho que eu mais amo, porque eu amo os meus filhos do mesmo jeito, mas o filho 

mais especial pra mim é ele, porque eu fiz ele sofrer tanto, ele sofreu tanto! Ele nasceu com 2 quilos 

e sete gramas, meu filho nasceu desmaiado, era pele e osso, quando eu olhei, eles nem me 
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mostraram não, porque parto normal eles mostram a criança. Ele tava com o cordão no pescoço, aí 

eles falaram: “Oh, mãe, para de fazer força!”.  Aí ela foi, tirou logo o cordão, cortou e saiu correndo 

com ele. Aí eu falei: “Meu Deus, meu filho nasceu morto”. Aí eu falei: “Senhor, se o Senhor me der a 

graça de meu filho tá vivo, eu nunca mais boto isso na boca”, mas eu falei da boca pra fora, eu não 

falei de coração, aí eu fiquei 4 meses sem fumar depois que meu filho nasceu. 

Entrevistadora- Mais uma tentativa? 

Entrevistada- Mais uma tentativa, depois que meu filho nasceu eu fiquei 4 meses sem usar. 

Entrevistadora- E o que aconteceu, o que te fez cair? 

Entrevistada- Não sei, me deu uma crise de abstinência, é abstinência, é que tá no sangue, 

contamina seu sangue. 

Entrevistadora-  E você consegue descrever o que você sentiu nesse momento que você estava limpa 

durante esses 4 meses, aí você decide pegar pedra. Você consegue descrever o que você sentiu aí, 

nessa fração de momentos aí? 

Entrevistada- Ah eu senti... Eu senti raiva, ao mesmo tempo que eu queria ir, eu não queria, não 

sei... eu fiquei meio em cima do muro, eu vou ou não vou, eu pego ou não pego, mas depois que 

você dá a primeira latada acabou, você esquece do seu pai, da sua mãe, do seu filho, você esquece 

de você. 

Entrevistadora- E a partir de que momento você percebeu, Carla, que o crack que você estava 

usando, o crack num padrão muito intenso, de uma forma que estava destruindo a sua vida? Houve 

um momento em que você se deu conta? 

Entrevistada- Houve, quando eu larguei minha família pra ficar na rua. 

Entrevistadora- Ai você percebeu? E pra você tem, tinha, essa diferença...  lembra da maconha, da 

cocaína, pra você tinha diferença entre dar um tapinha e  ficar chapada, tinha essa diferença ou não,  

a onda era independente da quantidade  que você usava? 

Entrevistada- Entre a maconha e cocaína? 

Entrevistadora- É, pensa na maconha, por exemplo, se você usasse pouco ou se você usasse muito? 

Tinha diferença? 

Entrevistada- A maconha te faz relaxar. 

Entrevistadora- E cocaína, tinha diferença da quantidade que você usava? 

Entrevistada- A cocaína te deixa pancada, você fica ligada. 

Entrevistadora- Mas quando você usava pouco, quando você usava muito, tinha alguma diferença? 

Entrevistada- Não, era normal, tudo igual, a mesma sensação. 

Entrevistadora- O crack? 
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Entrevistada- O crack não, o crack me deixava louca, o crack me deixava fissurada, mas eu nunca fica 

fiz nada que, como eu posso dizer, me desmoralizasse, como me prostituir, roubar, teve até uma vez 

que o velhinho chegou pra mim e disse (risos): “Pô, gata, vamos dá um rolé”. Eu falei: “Meu senhor, 

na minha cara está escrito garota de programa?” Aí ele: “Não”. “Então pronto, isso já responde sua 

pergunta, dá licença por favor”. Eu dei um toem nele que ele saiu voado (risos), falei mesmo. 

Entrevistadora- E me fala uma coisa, quais são seus planos daqui pra frente, Carla? 

Entrevistada- Eu penso em me casar com meu esposo no civil e no religioso, porque não adianta eu 

sair daqui limpa de corpo e alma e chegar na minha casa e pecar, se eu não sou casada com ele no 

papel então eu vou estar pecando diante de Deus. Então eu não quero isso pra mim, isso pode me 

prejudicar, Deus pode falar assim pra mim: “Pô, te ajudei tanto e agora você vai vacilar comigo pelo 

desejo da carne”. Cê acha que eu to aqui como? Eu tô subindo pelas paredes, eu já tô ficando louca, 

eu tô arrancando os cabelos, eu falei com ele: “Não posso, nem eu nem você”. Aí ele foi e concordou 

comigo, só que ele não sabe, dia 25 agora tem a festa aqui, né? Tem o almoço, aí  vai ser minha 

primeira visita. 

Entrevistadora- Dia 25 de dezembro agora é a primeira vez que ele vai vir aqui? 

Entrevistada- É, de dezembro, ele vai vir me ver, ele, minha irmã de criação, meus filhos, minha 

prima, eu tô pedindo a Deus pra trazer minha mãe porque ela tá passando muito mal, tá muito difícil 

meu irmão de 13 anos já tá traficando, então pra mim foi um choque muito grande, e eu já sabia, eu 

já estava desconfiada, e eu falei com ele, eu expliquei pra ele: “Oh, o que eu não quero pros meus 

filhos, eu não quero pra você. Não foi porque a gente não foi criado junto que nós não somos 

irmãos, nós saímos do mesmo lugar, só de pais separados. Não é porque eu sou assim que você tem 

que ser igual a mim, porque eu não sou exemplo pra você, eu sou a única que não sou exemplo pra 

você, não pensa que essa vida é fácil porque não é”. Antes de eu vir pra cá eu tinha medo dos 

bandidos fazer com meu irmão o que não conseguiram fazer comigo, só que eu confio no Deus vivo 

e a minha mãe clama todos os dias. Quando meu marido me achou, ele ligou pra minha mãe, aí ela 

foi e me perguntou: “Filha, por que você e seu irmão estão fazendo isso comigo? Será que eu 

mereço isso?”. Aí eu fui, pedi perdão a ela por tudo que eu achava dela, por tudo que eu falava dela, 

então meu coração ali se aliviou, eu sei que comigo ela está em paz porque eu estou aqui, mas com 

meu irmão ela tá passando um perrengue com ele. 

Entrevistadora- Mas por que você falou do seu irmão quando a gente falou dos seus planos do 

futuro? Ele tá nos seus planos daqui pra frente? 

Entrevistada- Tá, eu vou tirar ele dessa, nem que eu tenha que dá uma surra nele no meio da rua. 

Entrevistadora- Você vai tirar ele dessa? 

Entrevistada- Eu vou tirar ele dessa, já pensou eu chegar lá e tá meu irmão lá caído, morto, cheio de 

tiros? Jamais. 

Entrevistadora- Casar-se, ajudar seu irmão... 

Entrevistada- A minha mãe. 
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Entrevistadora- Ajudar sua mãe... 

Entrevistada- Meus filhos, principalmente! Dá a eles o carinho que eu não pude dá. 

Entrevistadora- Você tem bons planos, boas coisas pela frente pra conquistar. 

Entrevistada- E no dia 25 agora eu vou pedir ele em casamento, só que ele não sabe. 

Entrevistadora- É uma surpresa. 

Entrevistada- É, dona Rosângela vai me ajudar. Da onde vai vir o vestido, da onde vai vir a aliança, da 

onde vai vir o terno não sei, mas eu sei que vai vir. 

Entrevistadora- Eu quero te agradecer por  esse carinho de você ter conversado comigo, quero 

desejar pra você assim que esses sonhos se realizem, que você consiga chegar ao fim desse 

tratamento. 

Entrevistada- Esses sonhos vão se realizar se Deus quiser. 
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Entrevista de Fabiane 

 

Entrevistadora- Então você é Fabiane. Qual sua data de nascimento? 

Entrevistada- Dia 27 do 10 de 84. 

Entrevistadora- 84. Casada, solteira? 

Entrevistada- Solteira. 

Entrevistadora- Tem filhos? 

Entrevistada- 2. 

Entrevistadora- Quanto tempo você está aqui? 

Entrevistada- Tô aqui há 1 mês, vou fazer 2 meses dia 23. 

Entrevistadora- Ótimo! Você tá conseguindo. 

Entrevistada- Tô! Glória a Deus! 

Entrevistadora- E que tipo de droga você fazia uso? 

Entrevistada- É... o crack e o cigarro, que é o tabaco, né. 

Entrevistadora- Há quanto tempo que você conheceu o crack? 

Entrevistada- 8 anos. 

Entrevistadora- 8 anos? 

Entrevistada- 8 anos. 

Entrevistadora- Cigarro, quantos anos? 

Entrevistada- Cigarro... desde os 16, 17, 18 por aí, é, cigarro foi 18. 

Entrevistadora- Fazia uso de álcool? 

Entrevistada- Não. 

Entrevistadora- E por que você está aqui, Cris? 

Entrevistada- Porque eu não consegui sair do crack, eu me tornei escrava dele. Aí agora eu tô 
tentando me recuperar. Não quero mais. 

Entrevistadora- E foi você que decidiu vir pra cá? 

Entrevistada- Eu pedi ajuda a minha mãe, a minha mãe foi tentou arrumar uma instituição pra mim, aí 
não conseguiu. Aí eu mesma vi a Cristolândia na rua. Falei com a Cristolandia, aí vieram dá comida 
né? Pra quem tava na rua. Aí eu... Mas eu larguei a minha casa porque eu quis mesmo, por causa 
das drogas mesmo. Tava sendo escrava dela, eu cheguei aqui, nossa! Eu tava irreconhecível. Agora 
aquela Fabiane ficou pra trás, essa aqui já é a outra (risos). 

Entrevistadora- E como foi que você chegou aqui até a comunidade, alguém te trouxe? 

Entrevistada- Foi a Cristolândia, dando comida no meio da rua. Aí eu falei o que aconteceu da minha 
vida pra eles e eles perguntaram: “Quer ajuda?”. Eu falei: “Não...”. Olha o que eu falei: “Eu quero 
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ajuda”.Aí eles: “Como assim você quer ajuda? Você quer ficar 2 dias? Como você quer ajuda?”. 
“Temporariamente eu quero ajuda”.   

Aí ela: ”É? E se eu arrumar uma clínica no Rio de Janeiro?”. “Se arrumar uma clínica no Rio de 
Janeiro eu vou continuar fumando, porque eu moro no Rio de Janeiro, tem que ser fora do Rio de 
Janeiro”.   

Aí ela: “Pera aí”. Aí demorou um tempinho, uns 20 minutinhos, e ela voltou de novo: “Olha, nós 
temos uma notícia boa”. Aí eu falei: “O quê?”.   

Ela falou: “Arrumei a vaga pra Campos, tu tá decidida a sair aí agora?”. Eu tava no papelão, né.   
“Você tá decidida a sair dessa vida?”. “Eu tô”. Na mesma hora eu saí, eu levantei e assim, foi, foi, foi 
Cristo que usou aquela mulher ali naquele momento. 

Olha, até hoje eu fico pensando: “Senhor...“. Eu peço muito obrigado a Deus. Às vezes eu sonho 
com eu tando na minha casa (chorando), mas quando eu acordo eu tô aqui nesse terapêutico. 
“Senhor, eu tô aqui ainda...”. Porque assim, se eu for lá pra fora, eu vou continuar usando, eu tenho 
que terminar meu tratamento. Eu tô muito bem aqui, apesar da dificuldade assim, né, das amizades 
que às vezes tem uma discussãozinha aqui, outra ali, mas no final das contas tudo se resolve, a 
gente volta tudo a se falar de novo, isso aí é o de menos, pior é parar das drogas. Que eu comecei 
da abstinência, que eu falei: “Senhor, eu não vou conseguir sair dessa abstinência!”. Mas eu 
consegui (chorando). Eu falei: “Senhor, eu não vou conseguir ficar um mês dentro desse negócio 
não, dentro dessa cadeia”. Eu achava que isso aqui era uma cadeia. Mas não é nada, isso aqui é 
muito melhor que uma cadeia, é um lugar que você vai ter sua melhora, você vai melhorar bem mais, 
e cada vez mais eu olho no espelho assim, eu vejo minha aparência, eu tô mudando de verdade e 
não é só pela aparência, eu tô mudando por dentro, eu me sinto melhor. As minhas veste tá 
mudando, nem tá mudando, eu que tô mudando ela, eu me sinto mal usar a barriga aparecendo, eu 
usava short curtinho, aparecendo pedaço da minha popa. Antigamente, não tem aquelas cuequinhas 
de mulher? Aquelas que é pra usar por dentro da roupa? Eu usava puro, então...(pausa)  é...(pausa)  
Até o short curto, ainda mais aquelas cuecas, ainda mais que me incomoda então isso tudo, tudo que 
eu tô passando assim, porque é uma experiência muito boa, então eu olho assim, eu não quero olhar 
nem pra trás não, eu quero olhar só pra frente porque se eu olhar pra trás eu fico apavorada.  Eu 
fico: “Jesus, o que eu fiz durante 8 anos? Nada. Eu não semeei nada, agora que eu tô na 
Cristolândia”. Quando a Cristolândia me resgatou pra aqui pra dentro, eu tô semeando muita coisa. 
Minha mãe liga pra mim, quando ela liga, quando ela não liga eu entendo, quando ela liga eu 
entendo mais ainda... “A minha mãe não ligou porque ela teve aquela dificuldade”.  Aquela coisa, né? 
Eu sei que eu vou entender ela, porque na hora de usar eu usei sozinha, procurei o mal sozinha, 
agora na hora de querer o bem pra mim eu não tô sozinha, eu tenho certeza disso, porque eu tenho 
Jesus comigo, Ele segura na minha mão e não me deixa cair nessa situação de novo.  Quando eu 
acordo que eu quero ir embora, eu não falo que eu quero ir embora. Eu me tranco dentro do quarto 
assim, e não quero falar com ninguém, sabe? Eu fico ali falando com Deus: “Senhor, tira essa 
abstinência, faz a sua vontade, Senhor, eu não nasci com isso, eu não nasci assim”. E eu tô 
adorando ficar aqui, poxa. 

A busca de uma vontade que seja exercida sobre a sua vida, que tenha um peso maior que o da sua 
própria vontade, para conseguir vencer a vontade de usar a droga. 

Entrevistadora- Então me explica uma coisa, Cris, quando você ainda estava fazendo uso pesado da 
droga, você sentia vontade de parar? 

Entrevistada- Não sentia vontade de parar. 

Entrevistadora- Não? 

Entrevistada-  Não. Aí eu depois, assim, eu vi que ela estava acabando comigo, no final, tipo assim, 
eu fiquei 8 anos só na rua, eu já morei dentro de matagal, assim, com mato desse tamanho, de eu 
sair de dentro daquele mato ali, só pra me prostituir e voltar pra dentro daquele mato de novo 
achando que ali era minha vida. Minha mãe, minhas irmãs me procurava nos lugares, eu escondida 
dentro do mato que nem um bicho, ali eu fazia minhas necessidades e continuava ali, não tomava 
banho, não fazia nada, e minha vida tava desmoronando. Eu sei que nada tava dando certo, nada 
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tava dando certo, acabou que eu fiquei na... no poço, no poço, na lama, totalmente na lama. Se você 
ver minha foto, você vai dizer: “Essa daqui é você?”. Você não vai acreditar no meu antes e no meu 
depois. E se você ver o meu depois... agora eu tô melhor ainda, entendeu? Então. se você ver minha 
foto agora, você vai dizer:  “Fabiane, você tava acabadinha, quem te viu, quem te vê!”. Eu não tinha 
mais minha face, minha face... isso aqui eu não tinha. Agora eu aperto assim, oh! Tem! Isso aqui era 
só pelanca, agora eu aperto assim, oh, tem! Eu tenho minha bochecha pra apertar, meu cabelo era 
ralinho, agora eu tenho o que prender, é umas coisas de menina assim que eu vejo que mudaram. 
Eu?  Minha bunda era só pelanquinha. Agora eu tenho perna, tenho coxa, tenho tudo... Porque a 
droga me acabou com tudo mesmo, inclusive acabou com minha família. Eu achei que a droga 
acabou com minha família, mas não, às vezes eu falo assim: “A droga acabou com minha família”. 
Mas não, Deus: “Não, eu tô aqui pra te ajudar. Vem, eis-me aqui, eu tô aqui pra te ajudar, filha!”. Às 
vezes eu fico pensando assim, sabe? Sempre vem esse negócio dentro de mim, sabe? “Não, estou 
aí pra te ajudar”.   

Um mês aqui dentro, minha mãe sem saber onde eu tava, é tão bom, olha só como Deus...  minha 
mãe ligou, olha só... eu orando, orando, orando... Minha mãe ligou e minha mãe falou assim: 
“Fabiane, continua”. “Mãe ,eu não sei se eu vou embora com 6 meses não, pra ir aí só visitar não”. 
Ela falou: “Não venha! Fica aí mesmo. Você tá vendo que aí tá bom pra você”. Aí eu falei: “Quando 
acabar meus 9 meses eu não sei... mas eu acho que eu não vou pra casa ainda não...”. Porque eu 
quero estudar, sabe? Eu quero fazer radical, eu quero viver minha vida pra Deus, eu quero fazer o 
que eu não fiz antes, eu quero ver o meu filho crescer. Minha filha, eu não sei o rosto dela,  eu não 
sei nem como ela é, ela tem 8 anos ( chorando) . Eu não sei como ela é, então eu queria ver ela... 
Por causa da droga. A droga acabou comigo, a droga fez eu penar então assim, não tem nem 
explicação pra isso assim. 

Entrevistadora- Mas você já tinha tentado parar antes, Cris, já houve algum momento? 

Entrevistada-  Já. Eu já tentei parar já. Mas aí onde eu tava tinha droga também, então por isso que 
eu pedi pra me trazer longe do Rio de Janeiro,  por que aqui, aqui eu tô aprendendo muita coisa. Eu 
estudo, estudo bíblico, sabe assim?  Quando eu vou pra... quando eu vou pra de tardezinha sempre 
tem uma... lá no Jacaré que nós tamos fazendo artesanato, sempre tem alguma coisa pra distrair a 
minha mente, sabe? 

Entrevistadora-  Mas quanto tempo você ficou sem usar? 

Entrevistada- Eu fiquei não aqui, lá não tem artesanato, lá não. 

Entrevistadora- Não, das outras vezes que você tentou parar, lembra? Você já tentou parar outras 
vezes? 

Entrevistada-  Não, eu  já tentei, mas não consegui, eu consegui parar só 2 dias. 2 dias, agora eu tô 
1 mês e pouco, eu estou ótima. 

Entrevistadora- Aqui dentro? 

Entrevistada- É, antigamente quando eu parava de usar assim, eu falava: “Não... Nada a ver comigo 
esse mundo”. Eu pensava: “Eu tenho que ficar na droga mesmo” . Eu pensava assim. Mas não, o 
mundo é você careta, o mundo é bom de se viver. A pessoa drogada, a pessoa não vê o tempo 
passar, não vê o dia, não vê nada, vê que chegou o natal, quando chega o natal, tô cega assim, oh... 
Quando chega o natal, eu sei que era natal porque eu via a luzinha assim oh... Sabe? Na porta das 
pessoas. Aí eu: “Gente, já chegou o natal?”.  Sabe, assim a droga, ela domina as pessoas. Então ela 
me dominava, agora não! Jesus agora Ele me domina! Então é uma coisa muito boa assim. 

Entrevistadora - Minha flor, mas como que você descreve, tenta lembrar, essa tentativa que você fez 
de ficar limpa? Você disse que ficou limpa quanto tempo? 

Entrevistada- 2 dias só. 

Entrevistadora- 2 dias, e como que você descreveria esse momento que você estava tentando ficar 
limpa, e depois você usava? Por que acontecia isso? 
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Entrevistada -  Por que aonde eu tava é onde o Choque jovem leva. Aí o choque jovem fazia aquela 
coisa, juntava aquele povo todo e levava.  Eu ia com aquele povo todo, sabe?  Aí chega um lá, aí o 
povo que tava lá ou tomava banho, outros só almoçava e ia embora. O pessoal chegava lá só pra 
tomar banho, comer e ir embora. Aí eu falei: “Vou ver como é que é pra ver se realmente eu consigo 
parar de usar a droga”. Aí fiquei lá, aí sendo que lá é... pô, totalmente diferente daqui. Porque lá dá 
pra usar droga e aqui não dá não. Aqui é que nem um filho gerado no ventre da mãe de novo, sabe? 
Aqui eu tô aprendendo tudo de novo. Olha, quando eu cheguei em casa, depois de 8 anos que eu 
larguei as ruas, que eu cheguei em casa, eu não queria saber de nada. Eu vivia só deitada. Aqui 
não... Aqui eu tô aprendendo tudo de novo: acordar cedo, lavar minhas roupas, entendeu? É minhas 
tarefas, é certinho. Quando eu chegar em casa não vai precisar minha mãe falar assim: “Fabiane, faz 
isso”.  Eu mesmo vou lá, vou acordar de manhã cedo e vou fazer. Olha, aqui tá me ajudando muito, 
porque em casa nós tenta se recuperar, mas nós não consegue porque... 

Entrevistadora- Por quê? 

Entrevistada- Porque a vontade é imensa, então não tem como, aqui todo mundo ajuda, sabe?, aqui 
eu chego pra dona Rosângela e falo: “Ah, dona Rosângela, eu tô a fim de ir embora de novo, eu tô a 
fim de fumar uma pedra, eu não estou aguentando ficar aqui dentro”. Ela passa uma palavra de 
consolo pra mim e aquela palavra preenche aquele vazio. “Fabiane, faça aquilo lá, aquilo e aquilo 
outro”, eu vou lá, oro, peço a Deus, me humilho a Ele, e Ele vai lá e faz assim, oh, é só um estalar de 
dedo que parece que aquela vontade passou, sabe, aquela vontade passou, 

Mas vem no meu sonho, eu vou lá, oro. Hoje em dia eu já não sonho mais com crack. Eu sonhava 
com crack. Meu corpo pulava na cama, pulava assim... (fazendo gestos com as mãos). Minhas 
colegas falavam que pulava assim na cama meu corpo dormindo. Eu acordava com isso aqui tudo 
doendo. Eu falava assim: “Nossa! Minhas costas tá doendo!”.  Aí minhas colegas falava: “Claro, você 
pulou seu corpo na cama a noite todinha”.  Hoje em dia já não, hoje em dia assim, deve ser através 
do meu jejum e das minhas orações que eu tô melhor, sabe? Por mais que as pessoas falam: “Não 
tô vendo mudança em você”.  Mas eu sei que eu tô mudando. E aquelas que fala que não tá vendo 
mudança em mim é porque não me conhece, é porque não me conheceu quando eu cheguei aqui. 
Porque as que me conheceu quando eu cheguei aqui fala: “Fabiane, você quando chegou aqui, 
chegou elétrica”. Eu cheguei aqui elétrica, agora eu tô numa paz, querendo ajudar o próximo. 

Entrevistadora- Agora me fala uma coisa, você consegue lembrar, Fabiane, qual foi a primeira vez 
que você usou o crack? 

Entrevistada- Eu usei o crack foi através da... de uma colega que eu tinha. Aí depois foi através do 
meu marido, ele usava muito, sabe? Eu usei com minha colega, mas eu não senti nada e tudo bem. 
E aí passou aquele dia, aí meu esposo tava usando, usando, usando e me largou em casa sozinha e 
eu grávida, porque meu primeiro filho não é dele, segundo filho é dele. Aí eu falei assim: “Vou usar 
pra ver o que esse coisa aí tem”. Na linguagem mesmo, eu xinguei e falei: “Eu quero ver o que esse 
coisa aí tem”. Aí usei, né? Aí meu marido: “Não, não é assim que se usa não, é assim...”. Aí botou no 
copo pra mim, pra mim poder usar. Aí eu: “Nossa!”. Ele perguntou: “Você está sentindo alguma 
coisa?”. Eu falei: “Não tô sentindo nada”. “Toma mais, tá sentindo alguma coisa?”. Eu falei: “Não tô 
sentindo nada”. E não tava sentindo mesmo. Aí ele:“Toma aqui”. E botou mais pedra em cima do 
cachimbo aí eu puxei, aí eu senti uma onda gostosa, na época era gostosa, agora pra mim é 
horripilante, agora eu quero fugir dela. Olhei? Vi? Eu tô oh... (fazendo gestos com as mãos) pegando 
meu caminho. Se você olhou, olhou de novo, se você olhou, viu que não presta, pra quê você vai 
olhar de novo? É assim que a dona Rosângela... é assim que ela fala pra nós, pra gente. Você olhou, 
você viu que não é o certo, você vai olhar de novo pra quê? Tentação, né, que nem o cara fumando 
cigarro esse dias. Olhei, quando eu olhei fumando cigarro, eu desviei a minha mente, meu olhar pra 
outro lugar, quer dizer, eu não quero mais olhar porque eu sei que se eu olhar eu vou cair na 
tentação, por isso eu não tô preparada pra ir pra rua ainda, porque eu vou fazer só 2 meses só aqui 
dentro. Aí eu comecei, aí eu continuei usando, a curiosidade foi porque ele usava e me deixava em 
casa sozinha. 

Entrevistadora- Só que você identifica nesse seu primeiro uso, que alguma circunstância ou alguma 
pessoa te influenciou? 



182 

 

Entrevistada- Não, a influenciada foi eu mesma, porque eu cheguei pra ela e falei: “O que é isso?”. Aí 
ela falou: “Não, lá na casa da Amélia...”,  uma colega nossa, “...elas tão usando, elas tão curtindo. É 
bão”. Aí eu falei: “Vamos lá que eu quero sentir o gosto também disso aí”. Aí ela falou: “Vamos lá”. E 
experimentamos. Mas eu não senti nada. Fui pra casa, aí no tal dia eu tô vendo meu esposo usando 
aquilo ali, usando, usando, usando, ela tava usando na laje, minto. Eu nem vi ele usando, ele tava na 
laje, subi lá em cima. “Vou ver o que ele tá fazendo, que ele me largou aqui sozinha mais de 2 horas 
lá em cima”. Aí eu fui lá em cima, aí ele tentou esconder, aí falei: “Não adianta tentar esconder não”. 
Que eu logo vi. Aí ele: “O que você tá, você quer aqui em cima?”. Aí eu falei: “Não... eu quero usar 
também pra mim saber”. Aí ele: “Vamos lá embaixo, vamos descer, vamos descer”. Aí ele desceu, 
colocou no copo pra mim usar também e ver como é que era. Aí eu falei que não tava sentindo e ele 
continuou botando, eu falei: “Não estou”. E botou mais ou menos umas 3 vezes pra mim, quando foi 
na quarta vez, eu senti. 

Entrevistadora- Mas você identifica se alguma coisa te influenciou ou não? 

Entrevistada- Não, eu mesmo. 

Entrevistadora- Você mesma quis? 

Entrevistada- Eu mesmo quis por curiosidade. 

Entrevistadora – Agora, você consegue identificar alguma circunstância ou alguma pessoa que tenha 
te influenciado a parar de usar? 

Entrevistada -  Minha mãe. 

Entrevistadora - É? 

Entrevistada - Minha mãe, minha irmãs... 

Entrevistadora - Por quê? 

Entrevistada - Minhas irmãs... Eu fugi de casa, sabe? Durante esses 8 anos, eu fui à casa 2 vezes 
só. Eu cheguei em casa e falei assim: “Mãe...”, cheguei em casa e falei assim: “Fabiana”. Minha irmã 
falou assim: “Poxa, Fabiane!  Todo mundo consegue parar, por que você não tenta parar também, 
Fabiane? Olha a Priscila, a Priscila se internou também ficou 2 meses só e parou de usar. Dois 
meses só que ela ficou e ela parou de usar.”. 

Entrevistadora -  É da sua família? 

Entrevistada - É parente do meu padrasto, é sobrinha do meu padrasto. Aí minha irmã falou assim: 
“Fabiane, por que você não tenta parar também? A Priscila parou, Fabiane”. Minha mãe falou comigo 
por telefone: “Tenta parar, por favor!” . Ela me pedindo por favor pra mim parar, sabe? E tal... aí 
passou aquela vez, aí dessa ultima vez que eu tive em casa depois de 8 anos, sabe? Eu cheguei em 
casa chorando muito, se ajoelhei lá no pé da escada da minha mãe, aí comecei a falar: “Senhor, me 
tira disso por favor. Pelo amor de Deus me tira disso...”. Eu pedindo a Deus, sabe? Refúgio, eu 
queria fugir daquilo. Aí minha mãe foi, desceu perguntando: “O que foi, Fabiane? Por que você está 
chorando?”. Aí eu falei: “Mãe, eu quero que a senhora me interna”. Aí ela foi, olhou assim meio 
assustada, e eu falando: “Mãe, eu não consigo parar  de usar o crack, me ajudam mãe, me ajuda...”. 
Eu me lembro como se fosse hoje a fisionomia da cara da minha mãe: “Me ajuda, mãe, a sair desse 
crack, me ajuda mãe, me ajuda, tá me derrotando, tá me derrotando, mãe, ai, mãe, me ajuda”. Minha 
mãe: “Fabiane, olha só, Fabiane, eu vou te internar, mas se você não tiver força de vontade você não 
vai conseguir parar não, gente!”. Eu me lembro como se fosse hoje a cara da minha mãe assim. E 
ela sorrindo, sabe? Mas ela sorriu porque eu pedi pra ela poder me ajudar, e eu nunca tinha chegado 
em casa e pedido isso pra ela. E ela falou assim: “Vou ligar pra Joyce e vou mandar Marlene...”, a 
mãe da Joyce e da Priscila né?, essa que se internou, a Joyce se internou mais nova que a Priscila, 
se internou, casou, e agora graças a Deus ela tá lá em Magé resgatando vidas também, mais nova 
do que ela, ela tem 18 anos, 19 anos ela tem. A Priscila não conseguiu ficar, as duas são irmãs. E 
minha mãe falou assim: “Eu vou pedir às meninas pra elas te levar, vou pedir pras suas irmãs te 
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levar, mas olha, Fabiane, você fica direitinha lá, hein, Fabiane, não vai sair de lá”.  “Ai, meu Deus, eu 
não vou querer ficar lá, ficar um mês lá, eu vou ficar um mês depois vou fugir”, eu, pensando. 

Entrevistadora - Aqui? 

Entrevistada - Não, lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, que agora as meninas foram pra 
Magé. Sabe onde é? 

Entrevistadora - Não. 

Entrevistada- Foi pra Magé, porque agora tiraram lá da Ilha do Governador pra construir outra coisa 
lá, né? Pra resgatar vidas também. Aí foram lá pra Magé, aí minha prima falou: “Fabiane, procura a 
menina que se internou. Fabiane, eu sei que você não fala comigo...”, eu tinha parado de falar com 
ela, “...Eu sei que você não fala comigo, mas eu vou falar contigo mesmo assim. Olha, Fabiane, eu 
consegui. Dois meses que eu fiquei lá eu consegui”. Ela entrou com o cabelo aqui,(fazendo 
movimento com as mãos de um cabelo curto), ela ficou com o cabelo aqui (fazendo movimento com 
as mãos de um cabelo longo), ela fala assim pra mim: “Olha, Fabiane, lá tinha estudo bíblico, isso, 
aquilo outro...”. Tudo que aqui tem ela falou pra mim que lá também tem, assim, ela falando tudo que 
tinha, né? Eu vim pra cá e vi que tudo que ela falou que lá aconteceu com ela, aqui aconteceu 
comigo também. Aí aqui é até mais fácil, né? Porque aqui é pra onde o choque jovem me levou, é 
em Santa Cruz, sabe onde é, né? Uma casa de recuperação que tem em Santa Cruz bem grande, 
que tem maior bagunça. Grandona, uma porção de gente, e lá ia ser muito difícil pra mim recuperar. 
Aqui já não, aqui eu já... estudo bíblico, é artesanato, e sempre quando eu estou com uma 
dificuldade eu falo com a Adriana, eu falo com seu Marcelo, sabe? E ela para com maior atenção do 
mundo, sabe? Parece assim que é uma pessoa da minha família. Fala: “Fabiane, não é assim, é 
assim, assim, entendeu então?”. E dá mais força pra continuar na batalha, sabe? Porque o pior é a 
carne, o pior é carne, tem que matar a carne, o pior é carne pra mim, se não matar sua carne você 
não vai ser nada, não dá, não dá, tem que matar a carne, tem que mostrar pra ela que nós que 
manda nela, não é ela que manda em nós, se ela mandar em nós, vamos fazer o quê, né? 

Entrevistadora - Agora me fala uma coisa, a partir de que momento que você percebeu que já estava 
fazendo um uso pesado do crack? 

Entrevistada - Foi quando eu comecei a usar, é... como eu vou dizer pra você, a usar quantidades 
pequenas depois começou, começou... eu vendia meu corpo só pra usar pedra, eu vendia por 5 
reais, eu vendia por 10 reais, então tinha homem que me oferecia 2 reais... Você não vai botar meu 
nome aí não, né? 

Entrevistadora – Não, de maneira nenhuma. 

Entrevistada – Então ... é...  tinha homem que me oferecia 2 reais e eu não queria, sabe?  Dois reais 
é muito pouco... eu vou ter que dá pra outro por causa de 2 reais? Eu peço muito obrigado a Deus, 
sabe? Por Ele não ter deixado Satanás... não ter colocado nenhuma doença em mim... Por causa 
que eu, sabe? Fazia sexo sem camisinha, tinha homem que me oferecia um galo pra fazer sexo sem 
camisinha. Então eu já sabia que ele tava pegado, eu não fazia. Quando me oferecia 20 reais pra 
fazer sexo sem camisinha às vezes eu fazia, às vezes me oferecia 10 reais pra fazer sexo sem 
camisinha e eu fazia. Então sabe? Assim... se eu pudesse voltar atrás, sabe... 

Entrevistadora - Mas você entendeu o que eu te perguntei? A partir de que momento que você 
percebeu que o crack já era um vicio? 

Entrevistada - Foi quando eu virei escrava dele, então quando eu virei escrava dele, quando eu 
comecei a me vender por pouca coisa, me vender por pouco. 

Entrevistadora - Aí você entendeu que... 

Entrevistada - Me vender por ele, que era um pedacinho de nada, eu ia lá, fazia sexo, ou até eu fazia 
até o oral pra poder ganhar um pedacinho de nada, um pedacinho que custa 5 reais. 

Entrevistadora - E me fala uma coisa, pra você tinha diferença entre usar um pouco e usar muito? A 
onda era diferente pra você? 
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Entrevistada - Não, tudo é a mesma onda. 

Entrevistadora - E como que você se sentia quando você usava uma quantidade maior, é igual 
quando você usava uma pedra pequena? 

Entrevistada - Não, porque se eu usar pequena eu vou ficar com mais vontade, e se eu usar grande 
eu fico com mais vontade ainda. 

Entrevistadora - E quando a onda acabava, passava o efeito, o que você pensava logo depois do 
efeito ter passado? 

Entrevistada - “Ai, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu vou deixar passar, quero ver até onde eu vou”, 
pensava assim. 

Entrevistadora - Como que você se sentia quando você estava sem a droga por um tempo maior? 

Entrevistada - Eu pensava: “Gente! Eu quero ir embora daqui, o que eu estou fazendo aqui? Aqui 
não é o meu lugar. Gente, eu tô com venda nos olhos. O que eu tô fazendo aqui? Meu filho tá lá em 
casa me esperando, minha filha, eu nem conheço o rosto dela, o que eu tô fazendo aqui?” 

Entrevistadora - Quando você estava sem usar a droga você sentia isso? 

Entrevistada - Eu sentia sozinha. 

Entrevistadora – Agora, sonhos daqui pra frente, quais são seus planos? 

Entrevistada - (sorrindo) Ai, sonhos, meus planos... Só Deus na minha vida. Não pretendo voltar pra 
casa. Pretendo seguir em frente com Deus. Ir em casa só visitar a família e dizer pro Caio, meu filho, 
que a partir de hoje eu vou cuidar dele e que pra onde eu for eu vou levar ele (chorando). Pode ser o 
fim do mundo, pode ser qualquer lugar, longe, longe, eu vou levar ele junto comigo. Aí eu penso 
assim: “Isso é, se eles deixarem eu levar ele, né? Mas e se eles não deixarem eu levar o Caio?”.  

Mas mesmo assim eu vou seguir minha vida reta e eu vou pedir muito a Deus, porque Ele que tá 
botando meu quebra cabeça pra mim, Ele que tá juntando. Então esse final do quebra cabeça vai ser 
Deus que vai botar através das minhas orações, do meu jejum. Até então eu não sabia o que era 
jejum, eu não sabia, agora eu sei de tudo. Agora eu sei que sem Deus a gente não é nada, porque 
se eu não tivesse Ele do meu lado eu não conseguia ficar sem a droga. Porque parece que tem uma 
coisa dentro de nós pedindo a droga, e nós vai matando ela aos pouco, pouco, aos pouco, quando 
você vai ver você não sente a mesma vontade dela, você começa a sentir ódio. 

Sabe o que é ódio? Raiva? Ódio da droga porque ela fez aquilo com você e você não quer aquilo pra 
você. Assim, sabe o que eu tenho vontade? Chegar lá na Cracolândia onde eu vivi e dizer pra eles 
que... confiar em Deus, e o mais Ele fará. E falar uma palavra de consolo pra aquelas pessoas que tá 
lá. Tirar pelo menos aquelas vendas, depois de tirar a venda Deus faz o resto. 

Entrevistadora – Olha, eu quero dizer pra você, Fabiane, que eu te desejo muito sucesso no seu 
tratamento. Se Deus quiser você vai chegar até o final desse tratamento. Eu quero te agradecer por 
esse carinho de você ter respondido esta entrevista e na sexta feira a gente se encontra aqui. 
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Entrevista Rutiele 

 

Entrevistadora- Então, vamos lá, você é a Rutiele, certo? 

Entrevistada- Certo. 

Entrevistadora- E hoje é dia 09 do 11? 

Entrevistada- 10, né? 

Entrevistadora- 10 do 11. Rutiele, minha querida, me fala a data de nascimento ou idade? 

Entrevistada- 02/04/82. 

Entrevistadora- Então. Casada, solteira... 

Entrevistada- Solteira. 

Entrevistadora- Você tem filhos? 

Entrevistada- Tenho 3 filhos. 

Entrevistadora- (risos) Quanto tempo você está aqui na instituição? 

Entrevistada- 6 meses 

Entrevistadora- Seis meses, Rutiele! Parabéns, você está conseguindo, sei que é difícil, mas você 
está conseguindo. Seis meses passaram, minha flor. E que tipo de droga você faz uso?  Ou é álcool? 
Que tipo de droga você faz uso? 

Entrevistada- Álcool, cocaína, maconha, cigarro. 

Entrevistadora- Há quanto tempo você é usuária? 

Entrevistada- Ah, desde os 15 anos de idade. 

Entrevistadora- E você começou com o quê? 

Entrevistada- Comecei com cigarro e com álcool, né, porque na família tem pessoas que bebem 
também, então era comum nas festas e tudo, né, tomar uma cervejinha, beber alguma coisa, depois 
eu passei pra maconha no colégio, através de pessoas no colégio que fumavam e mais adiante, com 
18, 19 anos, na minha época de faculdade, é que eu fui começar a usar cocaína. 

Entrevistadora - Crack nunca? 

Entrevistada - Crack não. 

Entrevistadora - E por que você está aqui? 

Entrevistada -  Bom, eu vim pra cá depois de uma tentativa de suicídio que eu tive. Já foi mais assim 
pelo uso da droga, eu não sei. Também é uma droga, porque remédio também é droga, quando você 
faz uso que ele não é terapêutico ele também é droga.  Acaba se tornando uma droga. Teve um dia 
que eu me entupi de remédio e bebi também junto, e aquilo ali me fez ficar praticamente em coma 
dois dias seguidos. 

Entrevistadora - Mas você fez isso sabendo da consequência? 

Entrevistada - Sabendo da consequência, eu queria mesmo acabar com minha vida. 
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Entrevistadora - E como é que foi que você chegou até a comunidade, alguém te trouxe ou você 
decidiu vir sozinha? 

Entrevistada - A minha mãe frequenta uma Igreja Batista perto dessa minha casa e ela já tinha me 
chamado pra ir em alguns cultos com ela, mas eu tinha uma relutância muito grande porque eu 
nunca gostei de igreja, sempre tive uma aversão total a religião, qualquer religião que fosse. Estudei 
filosofia, então eu achava que, como diz Freud, a religião é o ópio do povo, foi feita só pra manipular 
as mentes fracas. Então eu não achava que religião fosse uma coisa vinda de Deus, eu achava que 
era invenção do homem para manipular outros homens. Então minha mãe com muito custo ela 
conseguiu me levar a alguns cultos e teve um dia que eu me senti tocada por um sermão do pastor. 
Nesse dia eu conversei com ele e ele e me falou sobre a comunidade. Perguntou se eu tinha vontade 
de vir. Ele falou que só garantiria a vaga pra mim se eu prometesse pra ele que eu ficaria pelo menos 
3 meses aqui internada, que  ia ter que mudar completamente minha vida, que eu ia ter que ficar 
longe da minha mãe, longe das crianças, longe de tudo. Porque eu moro bem distante daqui; são 
600 km de distância, então esse tempo todo que eu tô aqui, eu não tenho visita de ninguém, eu estou 
esse tempo todo sem ver ninguém da minha família. Mas eu acabei aceitando, e eu falo por telefone 
com eles, todo fim de semana eu falo com eles. 

Entrevistadora- Foi você que decidiu vir pra cá? 

Entrevistada- Foi. 

Entrevistadora- Como que foi essa decisão? 

Entrevistada- Foi uma decisão minha, eu conversei com minha mãe porque ela teria que mudar 
bastante a vida dela também pra poder ficar com as crianças pra mim, mas, como ela via que a 
situação já estava bastante insustentável... Eu estava me drogando muito, de segunda a segunda. 
Eu bebia todos os dias, então, assim, eu não tinha mais nada dentro da minha casa. É... eu não fazia 
uma compra pra minha casa, eu não comprava uma roupa nova pros meus filhos, o dinheiro que eu 
tinha era todo pra gastar com droga. Por mais que ela tentasse me ajudar, ela não estava 
conseguindo. E aí a gente... ela falou: “Não. Se você quiser eu te apoio, eu cuido deles pra você”. 

Entrevistadora- E você quis. 

Entrevistada- E eu quis. 

Entrevistadora- Quando você ainda estava fazendo uso pesado, contínuo, tanto do álcool quanto da 
droga, você sentia vontade de parar? 

Entrevistada- Sentia. Sentia vontade de parar. Porque depois que você usa vem uma depressão 
muito grande, sentimento de vazio, sentimento de culpa. Quando você tá usando você não sente, 
você sente a euforia, você sente que você pode tudo, você sente super-herói, mas depois que passa 
o efeito é como se você tivesse à beira de um abismo. E eu principalmente pelo uso da cocaína e 
pelo uso do álcool, eu me sentia muito, muito forte. Eu sempre tive uma tendência muito grande a ter 
depressão. Quando eu perdi o meu pai, há 2 anos atrás, e depois da perda dele eu passei a me 
drogar muito, e muito mais pesado pra suprir aquela falta que eu sentia dele na minha vida. A 
incapacidade que eu sentia por não ter podido ajudar ele. 

Só que depois que o efeito passava era como se um buraco negro se abrisse diante de mim, sabe? 
O sentimento de impotência que vem, sabe?  É muito forte, é muito grande. 

Entrevistadora- Era nessa hora que você sentia vontade de parar? 

Entrevistada- Era. 

Entrevistadora- Então, durante o uso você não se atentava a isso, você não lembrava disso, você 
queria... 

Entrevistada- Não... durante o uso você quer usar mais, e mais, e mais o tempo todo e mais, você 
fica numa euforia que não tem tamanho, mas depois que passa o efeito aí você sente vontade de 
morrer. Eu sentia vontade, sabe? Eu sentia como se nada tivesse sentido ao meu redor... (pausa) 
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Entrevistadora- Entendo. Rutiele, me fala uma coisa, já houve algum outro momento em que você 
tenha tentado parar, mas não conseguiu, e depois retornou? 

Entrevistada- Já. Todas as vezes que eu engravidei eu parei, consegui parar. 

Entrevistadora- É, então foram 3 vezes. 

Entrevistada- 3 vezes. 

Entrevistadora- Me conta um pouquinho... Quanto tempo você conseguiu ficar limpa e depois voltou? 

Entrevistada- Na gravidez do meu primeiro filho eu fiquei 2 anos sem usar, sem usar nada, nada, 
nada. 

Entrevistadora- Nem álcool? 

Entrevistada- Nem álcool, depois quando eu estava com 24 anos, eu estava na gravidez da minha 
segunda filha, eu parei com tudo. Mas aí foi menos tempo. Eu fiquei só o período da gravidez e 
depois que ela nasceu, como eu não amamentei, porque eu tive que voltar a trabalhar, aí eu voltei 
logo com o cigarro, com tudo. E na gravidez da última, eu só não consegui parar com o cigarro, mas 
parei com a cocaína, parei com a maconha, parei com o álcool. 

Entrevistadora- Mas nessa sua primeira tentativa, vamos tentar lembrar. Você ficou 2 anos sem usar. 
O que fez com que você voltasse a beber , a usar maconha, a cocaína, o que aconteceu?  Você se 
lembra disso? O que te fez retornar de novo e voltar tudo de novo? 

Entrevistada- Olha... foi as companhias.  

Que você encontra alguém no dia que te oferece o cigarro: “Ah... vamos fumar um cigarro? Vamos?”. 
E a grande verdade da droga que uma droga leva a outra. Se você hoje acende um cigarro e fuma, 
amanhã você vai tá tomando um copinho de cerveja. Aí daqui a pouco quando alguém tiver fumando 
um baseadinho e te chamar, você vai. Se aparecer alguém pra bater um teco e alguém te chamar, 
você vai cheirar. Não existe isso pra quem é usuário...  ou você larga tudo de uma vez ou então você 
vai usar. Não adianta você falar assim: “Olha, eu sou usuária de droga e não bebo mais, vou fumar 
só o cigarro”. Isso é mentira! Usuário de droga que fala isso ele tá mentindo, porque uma droga 
inevitavelmente vai puxar a outra. 

Entrevistadora- Foi o teu caso? Você estava firme na sua vontade: “Vou ficar sem usar, não vou 
usar”. Mas aí o cigarro... Veio primeiro o cigarro? 

Entrevistada- Veio o primeiro cigarrinho, aí depois vamos sair, um dia fulano trouxe um baseado. 
“Vamos fumar?”. “Vamos fumar!” 

Entrevistadora- E esse primeiro cigarrinho, em função dos amigos? 

Entrevistada- Dos amigos. 

Entrevistadora- Mas nessa hora, “vamos fumar um cigarrinho”, você sente que nesse momento você 
poderia ter dito não, não quero, não vou? Ou foi irresistível? 

Entrevistada- Não. Poderia ter dito que não. 

Entrevistadora- Então você acabou escolhendo, tomando essa decisão no momento. E das outras 
vezes que você tinha parado e retornou, foram outros motivos que detonaram a sua volta? 

Entrevistada- Não, dessas outras vezes eu já parei assim obrigada. Parei contando os dias pra poder 
voltar. 

Entrevistadora- Isso significa que, quando você voltou, voltou por quê? 

Entrevistada- Porque eu já tava assim... louca para que passasse o período de gravidez, da 
amamentação, para poder logo fumar meu cigarro. Inclusive já não foi tão fácil como foi da primeira 
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vez, sabe? Da primeira vez, da segunda vez, de vez em quando, eu ia, comprava um cigarro varejo, 
fumava escondido sem ninguém ver. Não foi tão fácil parar assim não. Acho que, quanto mais o 
tempo vai passando, a dependência vai ficando em você.  

Entrevistadora- E da caçula, como é que foi? 

Entrevistada- Aí o dela... Eu tava grávida dela, meu pai já tava doente. Meu pai teve um câncer na 
cabeça, então durante a gravidez dela, eu tava grávida e tava cuidando dele. Então eu usava o 
cigarro como uma válvula de escape, o tempo que eu parava ali para fumar um cigarro era um tempo 
que eu desligava daquela realidade, sabe?, de estar grávida e de estar cuidando de uma pessoa 
doente. 

Entrevistadora- Cigarro, cigarro, só o cigarro? 

Entrevistada- Só o cigarro. 

Entrevistadora- Era o teu escape, aí ela nasceu . 

Entrevistada- Aí depois que ela nasceu, eu não tive leite para amamentar. Meu leite secou. Minha 
psicóloga disse que talvez isso possa ter acontecido pela pressão mesmo que eu estava passando. 
Porque foi muito difícil. Ele teve um tumor cerebral, então ele perdeu a fala, ele perdeu a capacidade 
de andar, ele perdeu... foi perdendo todos os movimentos,  tudo... E aí depois que ela nasceu eu já 
não tinha nada que me impedisse. Voltei de novo com cocaína, com a maconha, eu voltei com tudo. 

Entrevistadora- Você lembra do primeiro dia em que você voltou a usar? 

Entrevistada- Lembro. 

Entrevistadora- Como que foi? 

Entrevistada- Lembro que eu cheirei muito. 

Entrevistadora- Você foi comprar? 

Entrevistada- Eu fui comprar. Meu vizinho de porta era traficante. Eu tenho muita facilidade para 
adquirir a droga. Eu moro lá em Petrópolis, lá não tem assim morro igual tem no Rio de Janeiro. “Ah! 
Vou subir o morro pra comprar minha droga”.  Lá você tem assim... pessoas que vendem ou pessoas 
que você liga e vem trazer de moto táxi na sua porta, entendeu? 

Entrevistadora- Então, você sentiu a falta, foi lá e comprou; Você fez isso sozinha? 

Entrevistada- Sozinha. 

Entrevistadora- Neste momento você acha que poderia ter feito uma outra coisa, ou nesse momento 
era irresistível pra você? 

Entrevistada- Não, era irresistível, porque eu já estava contando os dias pra chegar. 

Entrevistadora- Diferente da primeira gravidez, né? Você disse que podia ter dito não. Você lembra 
quando foi a primeira vez que você se embriagou, que é diferente de você tomar um gole, né?, não é 
isso, mas a primeira vez que você percebeu que você ficou... que você ficou embriagada, você 
lembra? 

Entrevistada- Lembro. 

Entrevistadora- Quantos anos você tinha? 

Entrevistada- Eu tinha 15 anos. 

Entrevistadora- A primeira vez que você se embriagou, 15 anos? Você consegue se lembrar como 
que foi essa sua primeira embriaguez? Se alguém te influenciou, se alguém te ofereceu, como é que 
foi isso? 
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Entrevistada- Porque eu estava no bar, que era onde um amigo meu trabalhava. Ele começou a 
trazer muito chope pra gente, aquelas jarras de chope que hoje em dia é “culler”. Mas na minha 
época era jarra. E ele trabalhava nesse baile. Ele falou assim: “Vou mandar um monte na mesa de 
vocês e não vou cobrar a mesa de vocês”. Então era de graça, né? Até injeção na testa (rindo). A 
gente começou a beber, beber, beber... Eu tinha tomado um Campari também. Ai depois eu virei pro 
Anselmo, que era outro amigo, e falei: “Eu tô ficando meio bêbada já, não sei se eu vou aguentar ir 
embora não”. “Ah, não liga não que eu tô com dinheiro aqui, vou pagar um táxi pra gente”. E a gente 
bebeu e bebeu. Ai depois eu cheguei em casa, eu deitei pra dormir. Quando eu deitei na cama 
parecia que o quarto tava rodando 360 graus. Aí eu sentei na cama. Nisso que eu sentei na cama eu 
comecei a vomitar. Minha irmã dormia na cama de baixo, eu vomitei em cima dela toda (risos). Aí eu 
falei: “Meu Deus, se me pai acordar e ver isso eu tô ferrada!”. Eu peguei a coberta dela assim, dobrei 
com aquele vômito ali no meio, e  joguei no canto do quarto e tentei deitar de novo.  

Aí nisso veio de novo aquele enjoo. Aí eu abri a porta do quarto pra poder sair, e saí vomitando o 
corredor, vomitando a casa inteira. Meu pai levantou e me deu aquela bronca: “Eu sabia que você 
tinha chegado em casa desse jeito. Só tô aqui no quarto esperando. Eu sabia que isso ia acontecer”. 
Me deu aquela bronca danada por eu ter chegado em casa passando mal. Só que meu pai também 
bebia. Então, assim... eu achava meio engraçado ele tá brigando comigo por eu ter chegado em casa 
bêbada se ele próprio me dava cerveja pra beber. Era uma coisa que na minha cabeça não fazia 
muito sentido. Ele enchia o copo de cerveja na frente dos amigos deles e dizia: “Olha só como minha 
filha vira cerveja rapidinho”. Aí eu bebia rápido e todo mundo achava aquilo legal. Aí na minha 
cabeça aquilo não funcionava. Como é que ele está brigando comigo agora se eu já vi tantas vezes 
ele chegar em casa assim também? “Ah, mas você é mulher”. Aí eu falava: “Poxa, só porque eu sou 
mulher eu não posso? Qual a diferença?” 

Entrevistadora- Nesse dia, Rutiele, nessa primeira embriaguez, você acha que poderia ter feito outra 
coisa se não beber, beber e beber, ou pra você ali era irresistível? 

Entrevistada- Não, pra mim ali era irresistível tanto a bebida tanto o cigarro eram coisas assim que 
eu, desde pequena, eu queria crescer pra poder tomar minha cerveja, pra poder fumar o meu cigarro. 
Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Quando eu via as minhas madrinhas fumando, me dava 
vontade de pegar o cigarro e acender e fumar. E eu não via a hora de crescer pra poder ter o meu 
cigarro, acender o meu cigarro e fumar. A mesma coisa com relação ao chope. Eu achava lindo 
sentar com o copo de chope, cigarro na mão e passar a tarde batendo papo tomando chope e 
fumando cigarro. 

Entrevistadora - Então nessa primeira embriaguez você sente que não tinha outra coisa pra você, 
não tinha outra decisão que você pudesse tomar?  

Entrevistada-Não. 

Entrevistadora – Entendi. Agora... Como foi a primeira vez que você usou a maconha?   

Entrevistada - Como que foi? Foi assim, como se eu tivesse flutuando. Foi num dia matando aula 
com umas colegas de escola. E eu achei uma sensação que nunca mais eu tive antes.  Acho que 
isso acontece com muitos usuários de droga. A primeira sensação que você tem quando você usa, 
você vai viver eternamente buscando aquela sensação de novo, e nunca mais aquela sensação vai 
se repetir. E eu achei assim bom, muito bom. Era como se o chão tivesse assim, sabe, como se eu 
tivesse pisando em ovos. 

Entrevistadora - Por que você usou neste dia? 

Entrevistada- Eu usei pra fazer pirraça com minha mãe, porque ela tinha me colado em uma escola 
que eu não queria estar estudando nesta escola, eu queria estar em outra escola. E eu usei pra... 
falei: “Já que ela quer que eu estude aqui neste colégio, ela vai se arrepender de ter me colocado 
aqui porque eu vou começar usar droga”. A grande verdade foi que eu fiz por pirraça, não foi por 
curiosidade. Porque eu já tinha tido antes, já tinham me oferecido e eu não quis, mas foi pra fazer 
pirraça com ela. Só que aí depois que ela me mudou de colégio, que ela descobriu tudo, que ela 
descobriu que eu estava fumando, que eu estava andando com pessoas erradas, ela me tirou da 
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escola, mas já era tarde demais. Porque ali eu já estava gostando, já tava já, não tinha como sair 
mais. 

Entrevistadora- Então se eu te perguntasse o que influenciou a você entrar nesse vício da maconha, 
você me diria o quê? Alguma circunstância, alguma pessoa te influenciou? 

Entrevistada- Não. O que me influenciou foi exatamente isso: pra fazer frente a minha mãe da 
decisão dela que eu não tinha gostado e pra provar pra ela que ela tinha tomado a atitude errada. 

Entrevistadora – Foi o mesmo com a cocaína? Como é que foi isso? 

Entrevistada- Não, com a cocaína já foi totalmente diferente. Com a cocaína eu já tava mais velha, já 
tinha 18 pra 19 anos. E foi na... eu tinha saído com uns amigos da faculdade pra uma boate e a 
gente decidiu tomar um ácido. E aí rachamos no meio: minha amiga tomou metade, eu tomei outra 
metade. Sendo que o namorado dessa minha amiga era usuário de cocaína também e eu até ali 
tinha aversão a cocaína.  Eu não gostava nem de ver as pessoas usando cocaína na minha frente, 
me deixava chocada. Eu fumava minha maconha, mas eu achava a cocaína abominável. Aí nesse 
dia a gente foi, tomou o ácido, e quando eu olhei pra ela, ela já tava muito louca e em mim não tinha 
surtido efeito nenhum, nenhum, nenhum. Aí virei pro namorado dela e falei assim: “Vamos lá no bar 
que eu quero beber alguma coisa,  porque não é possível ela tá desse jeito e eu não tá sentindo 
nada ainda”. Aí eu fui beber alguma coisa. Tomei um absinto, na época era aquela bebida bem forte 
também. Tomei aquilo ali e a bebida não bateu, não aconteceu nada. Eu sei que ele falou assim: “ 
Você quer ficar doida? Toma isso daqui então. Dá um teco aqui comigo que você vai ver o que é ficar 
doida”. Aí eu, pura curiosidade, vontade mesmo, sabe? “Eu quero ficar louca, eu quero, eu quero e 
não consigo. Eu tô vendo todo mundo em volta de mim viajando e comigo não acontece nada”.  Aí eu 
falei: “Bate aí então, que eu vou cheirar então”.  E nisso foi, aí cheirei, fiquei até as 5 da madrugada 
na pista de dança. Neste mesmo dia, quando a gente saiu da boate a gente foi pra casa do 
namorado dessa minha amiga, continuamos cheirando até o dia clarear, depois até meio-dia, e dali 
por diante comecei a usar direto. 

Entrevistadora- A cocaína entrou na sua vida, mas nesse dia, Rutiele, da cocaína, essa primeira vez 
que você usou, ficou doidona,  você sente que você poderia ter feito alguma outra coisa? Você 
poderia ter tomado alguma outra decisão? 

Entrevistada- Uhum, sinto. Poderia ter simplesmente falado: “Não aconteceu porque não tinha de 
acontecer. Vamos embora pra casa”. Mas minha inconseqüência...  eu sempre fui de agir muito por 
impulso... eu acho que todo usuário de droga ele quer desafiar o perigo de uma certa forma, ele quer 
saber até onde o corpo pode chegar. 

Entrevistadora- Era o que você estava fazendo na cocaína? 

Entrevistada- Era. 

Entrevistadora- Você podia ter dito não, e não disse por quê? Você tinha condição de dizer não? 

Entrevistada- Eu tinha condição de dizer não. 

Entrevistadora- Por que não disse? 

Entrevistada- Porque a minha vontade era de ver o que ia acontecer. 

Entrevistadora- Entendi. Agora me fala uma coisa, Rutiele você consegue identificar, talvez você já 
até tenha dito entre outras palavras aíi, alguma circunstância, alguma pessoa que tenha te 
influenciado a parar de usar e buscar ajuda? 

Entrevistada- Uhum. 

Entrevistadora- O quê? Ou quem, né? 

Entrevistada- A minha mãe, meus filhos, meu filho mais velho. 
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Entrevistadora- É como que foi isso? 

Entrevistada- Ele sempre cuidou de mim. Não como se ele fosse meu filho, mas como se ele fosse 
meu pai (risos). Ele virava, muitas vezes, ele virou pra mim e falou: “Mãe, eu não quero ver você 
desse jeito, eu não quero que você beba mais hoje”. Eu pedia a ele pra comprar cerveja, ele falava: 
“Eu não vou comprar cerveja mais pra você, mãe! Você já bebeu demais! Chega! Você não ama 
seus filhos não? Se você ficar desse jeito quem que vai cuidar das minhas irmãs?”. 

Entrevistadora- Que eram menorzinhas que ele, né? 

Entrevistada-É, ele já tem 14 anos. 

Entrevistadora- Um rapaz. Isso te influenciou a parar de usar? 

Entrevistada- Uhum. 

Entrevistadora- Te influenciou a vir pra cá? Você falou da sua mãe também. 

Entrevistada- Minha mãe também. Ela ficou viúva. Dois anos que ela ficou viúva, e ela sempre falou 
pra mim: “Minha filha, você é muito inteligente. Você nasceu e eu pensei que você só ia me dá 
orgulho, mas você escolheu esse caminho errado”. 

Ela sabe que muito de eu ter escolhido isso foi com relação ao meu pai. Meu pai a gente sempre 
tomou nossa cerveja junto, a gente sempre foi de sair junto, só que meu pai ele bebia 3, 4, 5 
engradados de cerveja e não ficava bêbado. Ele e os irmãos dele são assim. Meu pai, apesar de 
beber, ele nunca se drogou, nunca usou nenhum outro tipo de droga. Então, assim, ela se culpa um 
pouco por causa disso. E ela queria fazer alguma coisa pra ajudar, mas ela não sabe como, então o 
que ela me disse quando ela me trouxe pra cá, foi: “Eu nunca desisti de você”.  

Entrevistadora- Mas em que sentido você fala que ela te influenciou a parar de usar? 

Entrevistada- Porque eu acho assim: eu vejo o sofrimento dela. 

Entrevistadora- Isso mexe com você? 

Entrevistada- Muito... 

Entrevistadora- Foi um dos motivos pra você parar? 

Entrevistada- Foi. 

Entrevistadora- Entendo, entendo mesmo. Rutiele, a partir de que momento você percebeu que o 
uso que você estava fazendo da droga e do álcool estava acontecendo num padrão mais intenso, 
continuo? Houve esse momento? 

Entrevistada- Foi depois da morte do meu pai, da doença do meu pai. 

 

Entrevistadora- Você percebeu: “Não tenho mais controle do álcool, não tenho mais controle das 
drogas”. Foi a partir desse momento? 

Entrevistada- Foi a partir desse momento, quando eu descobri a doença dele, eu queria me 
anestesiar de tudo, porque eu não acreditava que teria cura pra essa doença dele. Em nenhum 
momento eu acreditei que tivesse cura. Então eu me culpava por não ter esperança e ao mesmo 
tempo eu não queria viver com essa realidade. 

Entrevistadora- Mas isso tem 2 anos, antes disso então você não achava que tinha perdido o 
controle? 

Entrevistada- Não, eu conseguia controlar bem, porque não era uma coisa que eu fazia todos os 
dias, eu não fazia uso diário, eu não bebia todos os dias, eu não me drogava na frente dos meus 
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filhos, foram 2 anos de doença e 2 anos agora que meu pai faleceu, então assim, foi de uns 4 anos 
pra cá, que a coisa perdeu, sabe, perdeu o rumo. 

Entrevistadora- Entendi. Você consegue me dizer qual a diferença em você tomar socialmente o 
álcool e ficar embriagada, qual a diferença pra você? O que muda no teu estado? Nas coisas que 
você pensa? Tomei aqui socialmente minha cerveja, meu chope, ou está embriagada, você 
consegue dizer que diferença é essa? O que muda em você? 

Entrevistada- Olha, eu consigo dizer sim, porque antigamente eu sabia parar sentar pra tomar um 
chope ou 2; ou tomar uma cerveja, 2, 3 e  terminou, vamos pagar a conta, vamos embora. Ou sair 
com meu marido, eu te disse que eu sou solteira, mas eu tenho uma pessoa que eu convivo que é o 
pai dos meus filhos. Apesar da gente ter muitas idas e vindas, eu considero como se fosse meu 
marido, de sair, de tomar um vinho, sair pra jantar com as crianças e tudo. Eu acho isso beber 
socialmente. Agora, tem dias que eu faço assim: eu acordo de manhã, a minha mãe chama para 
tomar café. Eu moro em cima da casa da minha mãe, aí eu falo: “Não quero café”.  Quando eu digo 
que não vou tomar café ela sabe que eu vou beber, aí eu vou pro bar, eu tomo 2, eu tomo 3, e fico o 
dia inteiro bebendo; e quando eu tô assim eu não como, se eu tiver a fim de beber pra me embriagar 
eu não consigo comer nada, nada, nada, nada,  é só o álcool o dia inteiro. 

Entrevistadora- E o que muda? 

Entrevistada- O que muda é que é assim, parece que eu tô bebendo pra buscar alguma coisa, pra 
fugir de alguma coisa. Quando você bebe socialmente você bebe ali, você tá descontraída, você tá 
ali entre amigos, você tá conversando, você tá bebendo. Quando eu bebo assim 
descontroladamente, é como se eu tivesse tentando achar alguma coisa, tentando achar sentido em 
alguma coisa, sendo que eu sei que não vou achar, mas eu vou bebendo, bebendo, bebendo, 
bebendo. 

As crianças já tão sem comer, tão sem tomar banho, e é como se nada em volta tivesse sentido, 
nada em volta tivesse importância, é só beber, beber e beber. 

Entrevistadora- Você consegue identificar essa diferença com a maconha, por exemplo, qual o termo 
que vocês usam pra maconha, ficar chapado ou dar um tapinha, não tem isso? Tem diferença você 
dar um tapinha e ficar chapada? 

Entrevistada- Não, pra mim, assim, da maconha, eu nunca fui usuária muito contínua não, eu fumava 
um baseado de vez em quando pra dá uma relaxada, mas nunca fui de usar muito não.  

Entrevistadora- Então você não consegue ver muita diferença não? Entre um pequeno uso e um 
grande uso? 

Entrevistada- Não, porque eu nunca fui de fumar vários baseados um atrás do outro não. Era só um 
mesmo. 

Entrevistadora- Mas e a cocaína? 

Entrevistada- A cocaína já teve noites de eu virar a noite e o dia cheirando. 

Entrevistadora- E já teve dias de você cheirar uma carreira só e parar ali? 

Entrevistada- Não, cocaína não tem como você cheirar uma vez só e parar; a cocaína ela é uma 
droga que leva você à compulsão, não tem jeito. Se acabou, você vai querer mais, vai querer mais e 
você vai se endividar pra querer mais. 

Entrevistadora- Isso é dá um teço? 

Entrevistada- Não, dá um teco é você cheirar uma carreira. 

Entrevistadora- Isso que você tá me dizendo que não tem como fazer? 
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Entrevistada- Não tem como você dá um teco só. Um teco só ele só vai te deixar instigada. Ou você 
usa bastante ou você não usa. 

Entrevistadora- E ficar instigada provoca o quê em você? 

Entrevistada- Raiva, revolta, agressividade. 

Entrevistadora- E aí então depois do primeiro teco você busca outra para... 

Entrevistada- Pra suprir aquela necessidade que você tem de mais e mais e mais. 

Entrevistadora- Agora me fala um pouco, a gente já está terminando, de como você se sentia, isso 
você já falou sobre o álcool, como você sentia quando aumentava a quantidade. Agora, como você 
se sentia logo após esse efeito ter terminado? Porque você já falou sobre o término do efeito do 
álcool, você falou da depressão, mas e das outras drogas, passou aquele pico da euforia, passou a 
onda, e aí, depois você se sente como? 

Entrevistada- Da maconha eu nunca senti nenhum efeito colateral. Depois do uso da maconha não. 
Mas da cocaína ela dá uma depressão grande. Também acho que até pior do que do álcool. 

Entrevistadora- É mesmo? E que sentimentos misturados com essa depressão você conseguiria 
descrever? 

Entrevistada- Acho que assim, vontade de sumir, vontade de de repente fazer uma besteira, já senti 
muitas vezes vontade de me matar, dá um fim mesmo, de falar: “Isso não é vida”. Daquela angústia, 
aquele aperto no peito, eu já senti muitas vezes em relação à cocaína. Sem contar que dá aquela 
instiga muito grande de você sair correndo atrás de mais, mesmo se você não tiver dinheiro, você 
vai, você tenta comprar fiado. 

Entrevistadora- E, Rutiele, e como é que você sente, como você me descreve como é ficar um tempo 
prolongado sem o álcool? O que acontece com você? 

Entrevistada- Eu fico com muita vontade assim... de fazer qualquer coisa que seja pra eu conseguir. 

Entrevistadora- O álcool e a cocaína? 

Entrevistada- A cocaína não. A cocaína, graças a Deus, antes de eu vir pra cá eu já tava há 4 meses 
sem usar cocaína. Porque assim, eu já tava sentindo um efeito colateral muito grande  na minha 
vida. Eu já tava sentindo assim dores no peito, eu já tava sentindo taquicardia, eu já tava sentindo 
nariz doer. Porque acaba com isso daqui seu (tocando o nariz). Porque arde. Acaba com isso aqui 
seu por dentro. Então eu assim... com relação à cocaína eu já tava conseguindo me controlar. Agora, 
com relação ao álcool, eu ainda sinto bastante vontade. Eu conversando com meu psicanalista aqui, 
ele sempre me pergunta: “Quando você sair daqui, o que você vai sentir vontade? Vai ter vontade de 
fumar?”. “ Não”. “Vai ter vontade de cheirar?”. “Não”. “Vai ter vontade de beber?”. “Sim”. Hoje em dia 
pra mim o álcool tem sido meu maior desafio. 

Entrevistadora- Você tem sentido isso aqui dentro? 

Entrevistada- Tenho. 

Entrevistadora- O álcool ainda é difícil pra você. E quando você está no auge daquela falta do álcool, 
o que você pensa? 

Entrevistada- Eu penso em sair daqui o mais rápido o possível e quando eu estiver o mais longe 
daqui vai ser tomar uma cerveja. 

Entrevistadora- E quais são seus planos, os planos pra sua vida, quando você sair daqui, Rutiele? 

Entrevistada- Eu pretendo voltar a estudar, pretendo retomar minha família, mas vai ser difícil, sei 
que vai... 
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Entrevistadora- Mas é possível, é possível, você já chegou até aqui... e eu te desejo muito sucesso 
nessa caminhada. Te agradeço por você ter falado sua história, te desejo muito sucesso. 
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Entrevista Flaviana 

 

Entrevistadora- Então, vamos lá, você é a Flaviana. Quantos anos você tem, Flaviana? 

Entrevistada- 23. 

Entrevistadora- Casada, solteira? 

Entrevistada- Solteira. 

Entrevistadora- Filhos? 

Entrevistada- Não. 

Entrevistadora- Não tem filhos. 

Entrevistada- Não tenho. 

Entrevistadora- Quanto tempo aqui na instituição? 

Entrevistada- Vai fazer 4 meses dia primeiro. 

Entrevistadora- Parabéns! E que tipo de droga que você fazia uso? 

Entrevistada- Eu usava cocaína e a maconha. 

Entrevistadora- Álcool? 

Entrevistada- Eu bebia, e eu fumava lá no Rio chamado zirrê, que é a maconha com crack, mas eu 
usava muitas poucas vezes, eu gostava mais mesmo era da cocaína e da maconha. 

Entrevistadora- O álcool você usava num padrão de dependência ou fazia um uso social? 

Entrevistada- Não, eu usava normal, eu não era dependente do álcool não. 

Entrevistadora- Então era mais a cocaína, né? 

Entrevistada- A maconha e o cigarro. 

Entrevistadora- A maconha, então, você misturava a maconha e cocaína, maconha e cocaína. 

Entrevistada- Isso. 

Entrevistadora- E há quanto tempo você era usuária? 

Entrevistada- Fiquei uns 5, 6 anos usando. 

Entrevistadora- E começou com a maconha ou a cocaína? 

Entrevistada- Começou com a maconha, começou com a maconha. Aí chega um certo tempo que 
você acha que a maconha não tá dando aquela onda, entendeu? Então a onda vai ficando pouca, 
então o que você faz é procurar outra droga mais forte do que aquela pra poder dá uma onda maior, 
porque a maconha já não é aquela onda tão forte, entendeu? 

Então eu parti pra cocaína. A cocaína deixava eu na adrenalina, muito, muito agitada mesmo, e a 
cocaína supria a necessidade que a maconha me fazia. 
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Entrevistadora- Quanto tempo você ficou usando só a maconha? 

Entrevistada- A maconha eu fiquei usando 2 anos, 3 anos. 

Entrevistadora- Então tem uns 4 anos que você começou a usar também a cocaína? É por aí, né? E 
por que você está aqui, Flaviana? 

Entrevistada-  Eu tô aqui no momento pra me tratar das drogas. Não era, eu não queria nem vir pra 
falar a verdade. Não era da minha vontade mesmo vir, eu vim por causa da minha mãe no começo. 
Por causa da minha família, não foi por mim, mas agora eu posso falar que é por mim, pela minha 
vontade, entendeu?  

No começo eu não queria ser crente, eu falava: “Eu não quero ser crente, eu quero só é tratar da 
droga”. Só que quando eu cheguei aqui eu descobri que a única coisa que faz você largar da droga é 
Deus. A única coisa, sabe por quê? Porque não tem remédio pra droga, a droga não tem cura a não 
ser Deus, não adianta, quem falar que saiu sozinha é mentira, porque não tem outro remédio a não 
ser Deus. 

Entrevistadora- E como é que você chegou aqui na comunidade, você veio sozinha? Alguém te 
trouxe? Como é que foi isso?  

Entrevistada- Foi assim: eu tava na minha casa, meu irmão também tá internado. 

Entrevistadora- Você tem irmão na clínica? 

Entrevistada- Tenho, ele tá lá no Rio de Janeiro, na Cristolândia. 

Entrevistadora- Sei, pastor Igor. 

Entrevistada- Isso aí. Ele tá lá. Ele se internou primeiro do que eu e eu fui lá visitar ele com minha 
mãe. Chegou lá, minha mãe conversou com a menina, aí a menina sentou comigo e perguntou se eu 
queria me internar lá. Aí eu falei que não, aí comecei a botar um monte de pretexto, aí falei: “Hoje 
não dá não porque eu não trouxe roupa, deixa pra semana que vem”. Mas era mentira, porque eu 
queria um pretexto pra sair dali. Só que eu me arrasei, ela falou assim: “É por causa de roupa que 
você não vai se internar?”. Aí eu falei: “É, pô. Só tô com a roupa do corpo”. Aí ela falou: “Tá bom, não 
seja por isso”. Ela foi lá, fez uma mala de roupa pra mim: sabonete, roupa, toalha, tudo. Ela falou 
assim: “Flaviana, se é por causa de roupa toma aqui. Você quer ir? Toma aqui, só falta você ir”. Eu 
fiquei sem ação. Aí falei: “Gente, eu vim só aqui visitar meu irmão. Meu Deus, eu nunca pensei 
que...”. Minha mãe conversou comigo, eu falei: “Tá bom, mãe, eu vou. Mas é por causa de você. Não 
tô indo por causa de mim”. E vim. Eu cheguei aqui no dia primeiro de agosto, e tô aí até agora (risos). 

Entrevistadora- E me fala uma coisa, você sente que foi você que decidiu vir pra comunidade? 

Entrevistada- Agora no momento sim, antes não. 

Entrevistadora- Quando você veio pra cá essa decisão foi sua ou de outra pessoa? 

Entrevistada- Foi de outra pessoa, não foi minha. 

Entrevistadora- Não foi sua, foi de outra pessoa, mas depois passou a ser sua? 

Entrevistada- Depois passou a ser minha. 

Entrevistadora- Flaviana, quando você ainda estava fazendo uso continuo da droga, né?, você sentia 
vontade de parar? 
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Entrevistada- Olha só, eu tenho uma irmã que ela é da igreja. Ela sempre falava assim pra mim: 
“Flaviana, toda vez que você tiver usando droga, por mais que você esteja usando, clama o nome de 
Deus que Ele vai te ouvir. Você tano na onda, você tano com a droga na mão ou não. Porque eu sei 
que tu quer parar”. Eu queria muito, só que eu não conseguia. 

Entrevistadora- Você queria? 

Entrevistada- Queria. Só que eu não conseguia. Então eu tomei aquilo que ela falou pra mim e toda 
vez que eu pegava a droga eu falava, eu usando, eu falava: “Deus, tira isso de mim. Por que eu não 
quero isso pra mim. Deus, me ajuda, porque sozinha eu não consigo. Deus, se depender de mim eu 
não vou parar nunca. Deus, tira isso aqui da minha vida, porque isso aqui não é pra mim, eu não fui 
feita pra usar isso, não é assim que o Senhor me quer, o Senhor não me criou pra eu tá aqui nesse 
mundo. Deus, isso aqui não me pertence, me tira daqui eu não aguento mais”. 

Entrevistadora- Isso na onda? 

Entrevistada- Isso na onda. 

Entrevistadora- Você já sentia essa vontade e pensava essas coisas no meio da onda. 

Entrevistada- No meio da onda eu pensava. 

Entrevistadora- E já houve algum momento em que você tentou parar de usar e depois voltou, ou 
essa é a primeira vez? 

Entrevistada- Essa é a primeira vez. 

Entrevistadora- Certo, como que você descreveria o que acontecia com você, quando você fez o 
primeiro uso da maconha, lá atrás? 

Entrevistada- Nossa! O primeiro uso da maconha foi uma coisa muito engraçada, porque a onda da 
maconha você se sente leve, muito leve. Você se esquece da vida, você entra totalmente em um 
outro sentido. Então a primeira vez que eu fumei, eu fumei lá no morro da cidade alta, eu tava eu e 
uma prima minha. Eu nunca tive usado, e fumei esse baseado e ficou eu ela assim, achando que o 
chão tava lá embaixo, que tudo tava flutuando, tudo muito flutuando. Você acha tudo muito legal, 
tudo você ri, pode vir qualquer uma pessoa querendo te tirar do sério, que não vai conseguir te tirar 
do sério. 

Entrevistadora- Com a maconha? 

Entrevistada- Com a maconha, tudo com a maconha. 

Entrevistadora- Mas você sente que, esse primeiro uso, o que você acha que te influenciou pra esse 
primeiro uso? Alguma coisa te influenciou, alguma pessoa te influenciou? 

Entrevistada- Não, em relação à maconha e à cocaína não foi ninguém, foi eu mesmo. 

Entrevistadora- É mesmo? 

Entrevistada- É, foi a curiosidade de saber como é que era. 

Entrevistadora- Você foi lá e buscou pra você? 

Entrevistada- É, e também porque no dia não tinha a maconha. E tava todo mundo cheirando lá, aí 
eu falei: “Pô, não tem a maconha”. Aí eu falei: “Isso é maneiro, gente?”. Aí todo mundo: “Pô, é 
tranquilo gente, mas não faz não”. Ninguém nunca chegou a me motivar a fazer, nunca ninguém 
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falou assim: “Faz por que isso aqui é bom”. Pelo contrário, todo mundo fala: “Flaviana, não faz 
porque isso aqui é a perdição. Flaviana, olha só como eu tô. Você tem que me ter como exemplo, 
não faz isso”. Sempre falavam pra mim, mas eu falei assim: “Mas eu tô fazendo porque eu quero, eu 
quero saber como é que é”. Aí eu fui, peguei e fiz. 

Entrevistadora- E você sente que, nesse primeiro momento, por exemplo, o primeiro momento da 
maconha, o primeiro momento da cocaína, né? Se é que tem essa diferença, você sente que você 
poderia ter feito alguma outra coisa que não ter usado? Você poderia ter dito não? “Não, não vou 
fazer isso não”. Você tinha esse controle? Você tinha? Você acha que você poderia ter dito não? 

Entrevistada- Podia, mas eu me deixei muito me levar. 

Entrevistadora- Tudo bem, deixa eu te perguntar outra coisa: a partir de que momento, Flaviana, no 
caso da maconha, você percebeu que você já estava fazendo uso pesado da maconha? 

Entrevistada- Quando lá no Rio tem maconha de 1 real, que é um tablete desse tamanho aqui, e tem 
maconha de 3 e maconha de 10, então eu só pegava maconha de 1 real e pra mim aquele tablete 
dava pra uma semana tranquila. Então eu fui ver que eu tava gostando muito quando eu passei a 
pegar uma de 10 e usar ela em 3 dias, entendeu? Aí chegou um ponto que eu falei: “Meu Deus, olha 
onde eu fui parar. Caraca, antigamente eu pegava uma de 1 real e dava pra semana toda, agora 
nem uma de 10  tá dando uma semana pra mim”. Eu tinha essa consciência. Aí eu falei: “Acabou. 
Agora eu perdi o controle”. 

Entrevistadora- Você percebeu nessa hora? 

Entrevistada- Percebi nessa hora. 

Entrevistadora- E com a cocaína, quando foi que você percebeu que não era só curiosidade? 

Entrevistada- Foi assim, eu usava cocaína, eu comecei a usar a cocaína, e eu só usava a cocaína 
final de semana, eu usava pra poder usar, porque eu não tinha vício. 

Entrevistadora- Não tinha vício? 

Entrevistada- Não tinha o vício. Aí depois já passei a usar porque todo mundo estava usando. Aí 
comecei a usar só final de semana. Durante a semana eu tinha minha vida totalmente normal. Eu fui 
perceber que eu tava toda ouriçada quando eu comecei a usar de segunda a segunda. Eu tava na 
favela de segunda a segunda. 

Eu já nem dormia mais em casa, teve um dia que eu parei, me deparei com espelho, eu falei:  “Meu 
Deus, olha só como é que eu tô”. Eu cheguei de madrugada, eu tava na onda ainda, eu falei: “Meu 
Deus, eu não tenho mais controle de mim não, porque agora eu tô usando muito, quanto mais tem, 
mais eu quero, eu tô usando agora de segunda a segunda, e até me instiguei a me prostituir por 
causa da droga”. 

Entrevistadora- Por causa da cocaína? 

Entrevistada- Por causa da cocaína, porque com a maconha eu não cheguei a fazer isso. 

Entrevistadora- Com a maconha você não chegou a fazer isso? 

Entrevistada- Não, agora com a cocaína eu fiz. 

Entrevistadora- E você saberia me dizer qual a diferença, no caso da maconha, tá? Entre dá um 
tapinha e ficar chapada, tem diferença? 
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Entrevistada- Não, a mesma coisa, só muda só o nome. 

Entrevistadora- É a mesma coisa. E pra cocaína, dá um teco é diferente de quê? 

Entrevistada- De nada. 

Entrevistadora- É igual, usar um pouco e usar muito pra você é a mesma onda? 

Entrevistada- É, é a mesma coisa. 

Entrevistadora- É a mesma coisa. 

Entrevistada- Não, entre usar pouco e usar muito? 

Entrevistadora- É. 

Entrevistada- Não, se você usar pouco, vai te dá aquela onda legal. 

Entrevistadora- E quando você usa pouco você chama de quê? 

Entrevistada- Quando eu uso pouco, como é que eu vou te falar, deixa eu ver... “Dei só um tiro, dei 
só um risco”. Entendeu? 

Entrevistadora- E quando você usa pouco, como é o efeito sobre você? 

Entrevistada- Ah eu fico na noia, eu fico elétrica, fico pancada assim. 

Entrevistadora- Que é o contrario de você dá um tiro? 

Entrevistada- Um tiro é só aquela ondinha leve. Agora, tu ficar pancada já é aquela sensação de 
adrenalina. Tu acha que tá vendo as coisas, muito estranho (risos). 

Entrevistadora- Me fala uma coisa: como que você se sentia logo após. Como é que você sentia logo 
após o efeito da droga ter terminado? Pensa na maconha primeiro. Acabou a onda da maconha, 
você ficava como? Você se sentia como? 

Entrevistada- Eu me sentia bem. A maconha pra mim...  Vou te falar: por um lado eu achava que ela 
me fazia bem, entendeu? Porque a maconha, deixa eu te explicar, a maconha ela é uma erva, né? 
Então se passou a onda, te dá vontade de dormir, te deixava em paz, você ficava, eu ficava muito 
calma. Aí eu ficava dentro de casa, quando eu usava a maconha, eu ficava tranquila dentro de casa 
vendo televisão. Agora com a cocaína é a pior sensação que você tem, porque você se sente suja. 
Eu me sentia imunda, eu me sentia pior do que um cachorro. Porque quando eu saía da onda, eu: 
“Caraca! Como é que eu podia ter feito aquilo, meu Deus. Olha só!”. Eu ficava andando pra cima e 
pra baixo na onda, querendo mais, todo mundo me vendo naquela. Eu nem passava nem um 
alisante no meu cabelo, minhas unhas totalmente suja. Eu falava: “Meu Deus! Minha vaidade, 
cadê?”. Eu perdi tudo. Então eu não tinha nem o prazer de se olhar no espelho e comprar as coisas, 
nada. Tudo era só a droga e eu sentia a pior coisa. 

Entrevistadora- Tinha diferença então, né? 

Entrevistada- Tinha. 

Entrevistadora- E me fala uma coisa, como que você se sente, ou se sentia mais no inicio, né? Pela 
falta da maconha? 

Entrevistada- Aqui? 
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Entrevistadora- É. 

Entrevistada- Não me fez falta. 

Entrevistadora- E da cocaína?  

Entrevistada- Também não. 

Entrevistadora- Como que é isso, não rolou abstinência? 

Entrevistada- Não tive abstinência nenhuma (risos) 

Entrevistadora- Como que é isso, Flaviana? 

Entrevistada- Não tive, coisa inexplicável, única abstinência que eu tive foi do cigarro, só do cigarro, 
pode perguntar pra ele, só do cigarro, do resto eu não tinha abstinência e até hoje a droga, o pó e a 
maconha, não me faz nenhum um tipo de falta. 

Entrevistadora- Desde que você chegou aqui? 

Entrevistada- Desde que eu cheguei aqui. 

Entrevistadora- Que quando você tava lá fora, se você ficasse sem usar, como que você ficava? 

Entrevistada- Não aí eu não ficava, eu sempre ia atrás, sempre, sempre. 

Entrevistadora- Nunca você chegou desde o inicio do seu uso a ficar sem usar? 

Entrevistada- Não, eu sempre usei, sempre usei. 

Entrevistadora- Agora, pra gente terminar, quais são seus sonhos daqui pra frente? 

Entrevistada- Ah, essa é a melhor parte, eu pretendo sabe o quê? Continuar na presença de Deus, 
porque tá me fazendo muito bem isso, sabe? E eu quero realizar um sonho que quando eu sair daqui 
eu voltar pro meus estudos e continuar esse trabalho que a Cristolândia faz. Eu quero muito ser uma 
radical (risos) pra poder ajudar as pessoas. É isso que quero, por mais que eu não ganhe nada, 
salário, mas eu vou tá ganhando porque Deus vai tá me dando, entendeu? Isso que eu quero. 

Entrevistadora- Eu desejo que você recomece sua vida e tenha uma história muito feliz, quero te 
agradecer pela sua atenção, por ter me contado sua história. Quero dizer que tô na torcida pra você 
chegar até o fim. 

Entrevistada- Em nome de Jesus. 
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Entrevista Luciana 

 

Entrevistadora- Você é a Luciana? 

Entrevistada- É 

Entrevistadora- Isso? 

Entrevistada- Isso. 

Entrevistadora- Luciana, quantos anos, Luciana? 

Entrevistada- 35, achei que era meu marido, ai (risos e emoção). 

Entrevistadora- Casada, solteira? 

Entrevistada- Sou juntada, né, casada. 

Entrevistadora- É. Filhos? 

Entrevistada- 5, com ele não. 

Entrevistadora- Com ele não, mas tem 5 filhotinhos. Quanto tempo você está aqui na instituição 
Luciana? 

Entrevistada- 15 dias. 

Entrevistadora- 15 dias! 

Entrevistada- É, mas já é a terceira vez. 

Entrevistadora- Ah, então você já veio. saiu. 

Entrevistada- Saí, fugi, vim e voltei. 

Entrevistadora- Parabéns, você está insistindo. Me fala uma coisa, que tipo de droga você fazia uso? 

Entrevistada- Todas eu uso, cocaína, crack e maconha. 

Entrevistadora- Álcool? 

Entrevistada- Não, até que não...cigarro. 

Entrevistadora- Cigarro. Álcool não, e todas as outras.Há quanto tempo usando drogas? 

Entrevistada- 8 anos. 

Entrevistadora- Começou com o quê? Começou junto? 

Entrevistada- Com meu marido? 

Entrevistadora- Não, você começou com que tipo de droga? 

Entrevistada- Comecei com a maconha. 

Entrevistadora- Começou com a maconha e depois você foi acrescentando as outras. Por que você 
está aqui, Luciana? 

Entrevistada- Pra mim parar. 
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Entrevistadora- E como foi que você chegou aqui até a comunidade, você veio sozinha? 

Entrevistada- Não, a Cracolândia me pegou lá, me pegaram na Cracolândia. 

Entrevistadora- De São Paulo? 

Entrevistada- Não, do Rio. 

Entrevistadora- Do Rio. E você veio, e dessa última vez que você voltou também foram eles que te 
trouxeram? 

Entrevistada- Eles que me resgataram. 

Entrevistadora- Mas foi você que decidiu vir, foi você que tomou a decisão? 

Entrevistada- Foi eu que quis vir. 

Entrevistadora- Quando você estava fazendo uso da droga, você tinha vontade de parar? 

Entrevistada- Não. 

Entrevistadora- Não tinha. Já houve algum momento em que você tenha tentado parar, mas depois 
caiu? 

Entrevistada- Quando eu vim pra cá. 

Entrevistadora- Você ficou quanto tempo limpa? 

Entrevistada- 15 dias  

Entrevistadora- Você veio a primeira vez e ficou 15 dias limpa? 

Entrevistada- A primeira vez eu fiquei 1 mês. 

Entrevistadora- Ficou 1 mês. 

Entrevistada- Eu tinha levado uma... eu tinha levado uma pancada ali, tinha apanhado muito. Aí 
quebraram minha costela e eu consegui ficar 2 meses sem. 

Entrevistadora- Limpa! Foi a primeira vez que você veio pra cá? 

Entrevistada- Foi a primeira vez. 

Entrevistadora- E aí você saiu daqui? 

Entrevistada- Voltei por causa do meu marido. 

Entrevistadora- Voltou pelo esposo. Também usuário? 

Entrevistada- E ele tá na rua. Na rua não! Ele tá na Cristolândia de Rio Bonito, só que eu não tô 
conseguindo falar com ele. Na hora que a senhora me chamou, eu pensei que fosse ele. 

Entrevistadora- Você pensou que fosse ele... ( risos) Mas me fala uma coisa, você ficou limpa 2 
meses, não é isso? O que houve pra você voltar a usar? 

Entrevistada- Meu marido tava usando. 

Entrevistadora- Ele te ofereceu? 

Entrevistada- Ele pegou, falou assim: “Vamu ali dá um puxa?”.  E eu não falei com ele que eu estava 
internada não, eu não falei que eu tinha levado, que eu tinha apanhado muito na rua, e ele achou 
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que eu tava escondida. Aí ele falou: “vamu ali dá um puxa que vai parar tudo essas dor aí”. Aí eu não 
falei com ele não...  

Aí eu falei: “Porra! Eu tava bem internada, eu fiquei 2 meses sem usar”. Aí ele falou: “Porra!  Por que 
você não me falou?”. Aí falei: ”Porque você não ia me querer mais”. Aí ele falou: “Só porque você 
não ia usar droga mais? Eu ia parar também. Tô na droga por causa de você”. Ele entrou na droga 
por causa de mim, entendeu? 

Entrevistadora- Ele não era usuário? 

Entrevistada- Não era. Ele tem 25 anos. 

Entrevistadora- E me fala uma coisa, como você descreveria o que acontecia com você nesses 
momentos em que você tinha conseguido parar e depois voltou? 

Entrevistada- Como eu descreveria na minha pessoa? 

Entrevistadora- É, como você se sentia? 

Entrevistada- Um nada, eu me sentia um lixo. 

Entrevistadora- Porque você tinha parado. 

Entrevistada- Tinha parado e o pouco tempo que parei foi bem mais valoroso que o muito tempo que 
usei. 

Entrevistadora- Teve outras vezes que você tentou parar? Teve? 

Entrevistada- Quando eu perdi minha filha, minha filha morreu, eu fiquei 6... 5 meses sem usar. 

Entrevistadora- É mesmo? E o que te fez usar de novo? 

Entrevistada- É que eu não tinha minha filha de volta ( tristeza na voz). 

Entrevistadora- Você foi ficando triste e acabou usando. 

Entrevistada- É...  eu achei que foi por causa da droga que ela tinha morrido, entendeu? Aí eu pensei 
assim: vou parar de usar para ela poder voltar pra mim, mas ela não voltou (chorando). 

Aí eu vi que ela tinha morrido mesmo, que ela não tinha dado um tempo na minha vida, eu vi que ela 
tinha morrido. Eu não tava acreditando que ela tinha morrido, aí minha colega falou - minha colega 
era doida da cabeça, eu fiquei internada na clínica de Santa Isabel em Cachoeiro de Itapemirim, 
clínica de doentes mentais -, ela falou: “Fica sem usar droga que sua filha vai voltar. Que Deus vai 
mandar ela de volta”. Eu acreditei. Aí fiquei 6 meses sem usar, aí ela não voltou e voltei a usar em 
dobro. Aí comecei a não acreditar que Deus existia, que Deus não tava na minha vida, que tudo era 
mentira, que as drogas eram minha companhia, que as drogas eram mais importante pra mim. Eu só 
acreditava nas drogas. 

Aí depois eu peguei 5 anos de cadeia, eu sou foragida, sou procurada dentro da cidade de Macaé, 
sou procurada lá dentro, sou foragida, fui visitar meus filhos no Espírito Santo e nunca mais voltei e 
fui parar no Rio. 

Entrevistadora- Tudo usando? 

Entrevistada- Tudo usando, saí da cadeia. Porque... eu tive homicídio, eu tive homicídio nas costas, 
matei uma menina por causa da droga, tudo por causa da droga. Eu fui moradora de rua por causa 
da droga, perdi meus 5 filhos por causa da droga, perdi meus pais por causa da droga (chorando), tô 
perdendo minha vida por causa das drogas e tô com medo de perder meu marido por causa das 
drogas, eu acho que ela me ajudou, mas ela tá me tirando tudo, eu não posso perder meu marido, eu 
preciso conversar com ele, você tem que falar com dona Rosângela pra ligar pra ele pra mim. 

Entrevistadora- Eu vou perguntar. 
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Entrevistada- Ele tá aqui em Rio Bonito menina, ele tá aqui, ela tem o telefone, eu preciso só que 
ele... não tá em dia da ligação aqui, mas eu preciso falar, eu tô entrando em depressão, já não tô 
comendo mais, já não tô fazendo nada, vou acabar indo embora. 

Entrevistadora- Não, você não pode ir embora, você sabe disso, porque você quer recomeçar, não 
quer? 

Entrevistada- Quero. 

Entrevistadora- Você quer recomeçar, não quer? 

Entrevistada- Eu quero ouvir a voz dele. 

Entrevistadora- Mas você sabe que se você interrompe o tratamento agora... 

Entrevistada- É, vai começar tudo de novo, aí eu vou pra rua... 

Entrevistadora- A perda é grande, você tem consciência disso? 

Entrevistada- Tenho, eu já tenho 3 passagens aqui, eles não vão me aceitar mais. 

Entrevistadora- Então... Você tem que continuar aqui, mesmo se você não conseguir falar com seu 
marido, mesmo que você não consiga falar com ele você tem que ficar firme, porque senão você vai 
perder essa vaga e você precisa dela. Agora me fala uma coisa, você lembra qual foi a primeira vez 
que você usou maconha? 

Entrevistada- Lembro, eu tinha 10 anos com minha mãe, foi com minha mãe. 

Entrevistadora- Sua mãe, ela te deu? 

Entrevistada Me deu, me deu pra mim acender. 

Entrevistadora- E você acendeu. 

Entrevistada- E meu filho também é usuário de maconha porque eu dei pra ele acender, fiz igual 
minha mãe fez comigo, e ele tem 21 anos e ele é usuário da maconha, eu nunca mais vi, mas tenho 
contato, porque eu não posso ir na cidade, mas eu tenho contato assim, como que tá, sei que tá 
crescendo, se morreu, se não morreu, se virou bandido, se virou veado, eu tenho contato. Só que ele 
é usuário, e eu tenho medo dele entrar no crack, e o crack é derrota, e eu sei que é porque o crack 
me tirou tudo. 

Entrevistadora- Como foi sua primeira vez no crack? 

Entrevistada – A primeira vez que eu fui... a primeira vez que eu usei eu já matei uma pessoa. 

Entrevistadora- Primeira vez que você usou o crack? 

Entrevistada- Primeira vez, eu fiquei nervosa, a garota querendo dinheiro, querendo dinheiro, eu 
também querendo, ela me deu uma facada nas costas, eu fui, cortei a veia artéria dela com a 
garrafa. 

Entrevistadora- Nesse dia você que procurou? Alguém te deu? Como é que foi esse primeiro uso? 

Entrevistada- Eu trabalhava na pista, eu trabalhava na zona, e tava todo mundo no quarto usando, aí 
falaram assim: “Ah, essa aí é santinha da zona! Gosta de dá, mas não gosta de usar droga”. 
Desculpa o vocabulário. “Gosta de dá, mas não gosta de sentir prazer, ela gosta de enganar os 
clientes”. Aí eu falei: “Por quê? O crack dá prazer?”. A menina falou assim, a menina era sapatão: “O 
crack dá prazer”. Aí a menina foi, me deu pra mim poder usar. Aí eu fiquei com a menina, aí ela 
falou: “Viu como dá prazer? Aí eu falei: “Eu quero mais então”. Porque quando a gente fica na pista, 
a gente se sentia assim, só por causa do dinheiro, a gente se sentia ruim. Eu sou mineira, né, fui 
casada com 12 anos, fui criada naquele ritmo de roça mesmo, e logo assim matar uma pessoa, cair 
na zona de prostituição, cair no roubo. Você ver seu mundo certinho desabar em cima de você, você 
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ver seu mundo desabando até agora, é muito difícil. Então o crack é seu amigo, o crack vai ser seu 
companheiro, o crack vai fazer você e você não vai fazer ele, então fica aquelas coisas, eu ficava me 
iludindo com aquelas coisas e eu comecei a gostar. Ele tem aquele gosto de pecado, aquele gosto 
assim que a primeira vez que usar você vicia. Porque você não tem onda, a onda do crack é ilusão, a 
onda do crack é derrota, o rico fica pobre e o pobre vira mendigo. 

Entrevistadora- Mas nessa primeira vez que você usou o crack você sente que você poderia ter feito 
outra coisa, você sente que você poderia ter dito pra ela “que se dane, não quero usar”, ou você 
sente que era impossível? 

Entrevistada- De 7 de 8 de 10 meninas dentro do quarto só você que não? Por que só você ia ser 
diferente? Se você é prostituta igual, se você rouba igual, se você é a única que matou dentro do 
quarto porque você não ia usar o crack? 

Entrevistadora- Mas você já tinha matado alguém? 

Entrevistada- Já tinha. 

Entrevistadora- Antes de usar o crack pela primeira vez. 

Entrevistada- Antes de usar. 

Entrevistadora- Por outros motivos? 

Entrevistada- Não, pelo crack mesmo. Eu não falei com você que foi pelo crack? Que a menina 
querendo usar e eu querendo dinheiro pra usar, ela querendo, eu querendo, e eu não sabia como 
usar, e a menina querendo meu dinheiro pra usar e o meu dinheiro era pra pagar um negócio pra 
minha filha que era viva ainda, e eu com aquela ansiedade peguei e matei a garota. A garota queria 
me roubar o dinheiro, eu coloquei por causa do crack, porque se ela não tivesse falado do crack, se 
ela não tivesse falado: “Eu vou te ensinar, mas eu não posso pegar o dinheiro...”. Se ela tivesse 
pegado o dinheiro dela e colocasse pra mim fumar... O meu dinheiro ia todo embora, ela não pensou 
nisso. Só que ela não queria gastar o dela, queria que eu gastasse o meu, só que eu não ia gastar o 
meu nunca, eu nunca tinha usado, eu não ia gastar o meu. 

Eu era muito vaidosa, eu tinha muitas coisas. Eu comprei uma casa com o meu corpo, criei minha 
filha, paguei o velório dela, paguei o terreno dela. Porque é dela, o terreno é dela. Porque lá na 
minha cidade enterra, mas depois de um tempo eles colocam outro em cima, entendeu? Porque é 
muito pequeno em Muriaé. Agora deve ter crescido, mas na minha época não. Eu tenho o quê, eu 
tenho 36, saí de lá com 12 anos, minha filha morreu eu tava com 20, então muito pequeno, eu não 
queria que... eu queria que tivesse o terreno dela pra mim colocar meus outros filhos juntos ou eu 
mesmo quando morrer quero ser enterrada perto dela ali, entendeu? Eu paguei tudo com meu corpo, 
paguei tudo sozinha, e hoje em dia eu sou moradora de rua, não faço nem pra comer mais, só pro 
crack. 

Entrevistadora- Agora então, você sente que essa circunstância lá da zona, das meninas, isso 
acabou te influenciando a usar o crack? 

Entrevistada-  Com certeza. 

Entrevistadora- Agora, pro uso da maconha você sente que algo te influenciou? 

Entrevistada- Foi minha mãe. Quem me aproximou das drogas foi minha mãe. 

Entrevistadora- Foi sua mãe. 

Entrevistada- Que uma coisa puxa outra, eu não culpo ninguém, porque assim, se eu chegar aqui e 
te oferecer e você falar que não quer, você não quer, mas a mentalidade fraca, “quero ser igual todo 
mundo, não quero me sentir diferente”.  Então, se a minha mãe usava, por que eu não ia usar?  Qual 
o problema de eu usar, se ela que é a minha mãe, se ela me mandava usar? 
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Entrevistadora- E pra você parar? Alguma circunstância te influenciou, alguma pessoa te influenciou 
pra você parar? 

Entrevistada- Meu marido. 

Entrevistadora- É? Como é que foi isso? 

Entrevistada- Por ele não usar, e ele tá se matando por causa de mim, e por eu amar ele, gostar 
muito dele, então eu acho que ele merece eu parar de usar por causa dele. E Deus, né? Mas Deus tá 
em todo lugar, mas aqui na terra, que Deus tá lá em cima, a gente faz as coisas pra Ele, mas a gente 
ter aqui na terra uma pessoa... Que a gente que usa droga a gente não gosta nem da gente mesmo. 
De mim não gosto não, mas eu gosto muito do meu marido e eu vou parar por ele. 

Só que se eu ficar sem falar com ele eu entro em depressão. A gente se conhecemos na rua, a gente 
se conhecemos no crack, ele vendia e eu usava. Ele parou de vender pra passar a usar e viver 
comigo. Largou pai, largou mãe, largou tudo, largou uma vida de música, ele toca saxofone, largou 
tudo pra virar morador de rua, pra virar garimpeiro, que a gente garimpava lá no Rio, catava sucata, 
sabe o que é garimpar, né? 

Entrevistadora- Uhum. 

Entrevistada- Largar uma vida normal, uma vida de luxo que ele tinha, que ele era traficante, pra virar 
um garimpeiro? E eu não podia largar as drogas pra virar esposa dele? Ele merece. 

Entrevistadora- Isso te influenciou, né? 

Entrevistada- Muito, se ele foi capaz de largar o luxo por causa de mim, eu não vou poder largar o 
lixo por ele? 

Entrevistadora- E me fala uma coisa, a partir de que momento você percebeu que o uso que você 
estava fazendo da maconha já tinha virado uma dependência, já tinha virado um vício? 

Entrevistada- Quando minha mãe não tivesse usando e eu perguntava a ela se não tinha pra mim 
poder acender. 

Entrevistadora - Aí você percebeu... E a cocaína, você chegou a ficar dependente da cocaína? 

Entrevistada - Não, foi da maconha pro crack. 

Entrevistadora - Foi da maconha pro crack? 

Entrevistada – É, no crack eu comecei a ver que eu tava dependendo. É que eu já tava começando a 
trair meu marido. 

Entrevistadora - Por causa do crack? 

Entrevistada -  Por causa do crack, eu já estava me sujeitando a tudo por causa dele, eu dava 
remédio pra ele dormir pra eu poder ir pra rua, aí eu traia, conseguia ficar com outro homem. Sendo 
que eu sempre falo que eu amo meu marido, eu amo meu marido demais. Hoje, se chegar uma 
pessoa perto de mim hoje, eu sou incapaz até de conversar com a pessoa, e eu ficava com outro 
homem por causa do crack, então dá pra ver que virou dependência. 

Entrevistadora - Aí você percebeu? 

Entrevistada - Aí percebi que eu tô viciada, comecei a botar tudo fora, comecei entrar em mercado e 
roubar, caí de cadeia de novo só que com outro nome. Muitas mentiras na minha vida, muitas, 
muitas coisas escondida, eu mesma troquei meu mundo. Eu não posso ver meus filhos, eu não 
posso andar direito em qualquer cidade, eu não posso fazer muitas coisas erradas porque se eu cair 
de cadeia, eles vão puxar minha ficha, sabe que sou foragida. De 10 anos que eu peguei, vai pra 20. 
Eu tirei uma vida, né? 
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Entrevistadora- E como que você me descreve, Luciana, aquele momento em que você estava na 
onda, que você tinha usado uma quantidade maior de pedra, por exemplo, como que você descreve? 

Entrevistada- As alucinações? 

Entrevistadora- O que você sentia? 

Entrevistada- Eu sentia assim, que eu tinha sentia poder pra tudo, que eu podia tudo, que tudo que 
eu quisesse estaria ao meu alcance, tudo, eu era acima até de Deus. 

Entrevistadora- E quando a onda passava? 

Entrevistada- Eu era o resto, eu tava no abismo. 

Entrevistadora- E na maconha quando você usava uma quantidade maior, você sentia o que? 

Entrevistada- Sentia que eu tava na lua assim. 

Entrevistadora- Aí a onda passava... 

Entrevistada- Aí eu não sentia passar muito além do meu limite não, a maconha te dá sono, eu falo: 
“Deus fez a maconha e o diabo fez a pedra”, porque tudo que a maconha dá, porque ela vem da 
terra, e tudo que vem da terra Deus permite. Ele não permite que ela vira uma droga, mas com as 
mãos do homem fez uma erva virar uma droga, entendeu? 

Só que o crack ninguém sabe de onde ele veio.  Foi o homem que fez e tudo que o homem fez é 
errado, esse é o conceito de Deus, né? Então ela, ela deixava a gente com sono, com preguiça, com 
fome, aquela larica doida de comer, eu ficava imaginando eu comendo um monte de coisa naquela 
mesa farta. 

Entrevistadora - Isso depois do efeito? 

Entrevistada -  Depois do efeito, aí já logo caçava uma coisa pra comer, eu queria um cantinho pra 
dormir pra ficar na onda. Já o crack não, é só derrota! Só alucinação de poder, de coisa que você 
nunca vai, porque graças a Deus você nunca vai ter aquele poder que você imagina que tenha, 
porque se não você ia pisar nos humildes. A gente passa a achar que a gente é tudo, te dá aquela 
alucinação de que você é melhor que qualquer outro, a minha onda é essa eu não sei as dos outros, 
também tem diversos tipos de onda, né? 

Entrevistadora- Mas como que você descreve aquele tempo prolongado da falta do crack? Como é 
que você se sente? Por exemplo, você está há quantos dias sem usar? 

Entrevistada- 15 dias. 

Entrevistadora- E como é que você tem se sentido? 

Entrevistada- No começo eu vou me sentindo bem, depois eu começo a ficar amuada, ficar 
depressiva, com ele na cabeça, imaginando a onda. 

Entrevistadora- Pela falta do crack? 

Entrevistada- É, o cigarro me faz mais falta ainda, porque eu uso desde os 8 anos, eu fumo cigarro. 

Entrevistadora- Cigarro, tabaco? 

Entrevistada- É cigarro normal, mas é uma droga também, né?, mas é o normal, eu uso desde os 8 
anos idade. 

Entrevistadora- Luciana, sonhos daqui pra frente, quais são seus planos? 

Entrevistada- Só uma casinha e meu marido, só isso, não além do meu limite, da minha capacidade. 
Eu já tenho, né?  No Rio Bonito. A Cristolândia é assim: o casal, porque nós dois são um casal, se a 
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gente ficar os 9 meses, a gente ganha uma casa pra tomar conta na roça, eu já fui lá ver minha casa 
com tudo dentro. Vou ser uma caseira e com tempo nós dois vamos nos casar. A Cristolândia casa, 
eu já sou casada já, mas tenho 10 anos separada, então o juiz mesmo assina, mas com esse 
problema meu que eu tô na justiça, eu não sei se eu vou poder casar de novo. 

Entrevistadora - Mas é um sonho que você tem? 

Entrevistada-  É, mas com isso, com esse problema meu, mesmo com esse problema na justiça, se 
eu ficar os 9 meses aqui, a casa é minha, com todo meu problema que eu tenho na justiça. 

Entrevistadora- Eu desejo que você chegue ao final desse tratamento, alcance sua vitória, sua cura e 
recomece sua história. 
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Entrevista de Luiza 

 

Entrevistadora- Luiza, minha querida, fala a data do seu nascimento pra mim.  

Entrevistada- 16 do 9 de 77. 

Entrevistadora- Casada, solteira? 

Entrevistada- No papel sou casada ainda, mas tem 17 anos que sou largada do marido. 

Entrevistadora- É... tem filhos? 

Entrevistada-Tenho 6. 

Entrevistadora- Quanto tempo que você está aqui na instituição? 

Entrevistada- Vai fazer 2 meses quarta feira. 

Entrevistadora- 2 meses! E que tipo de droga você fazia uso? 

Entrevistada- Crack. 

Entrevistadora- Álcool também? 

Entrevistada- Não. 

Entrevistadora- Só o crack? 

Entrevistada- É. 

Entrevistadora- Há quanto tempo usuária de crack? 

Entrevistada- 3 anos. 

Entrevistadora- E por que você está aqui, Luiza? 

Entrevistada- Por causa das minhas filhas. (chorando)  

Entrevistadora- Como foi que você chegou aqui, você veio sozinha, alguém te trouxe? 

Entrevistada- O CREAS me trouxe pra cá quando ele tomou minhas filhas (chorando). Aí, duas tá 
com minha mãe e uma tá no orfanato. 

Entrevistadora- Mas foi você que decidiu? Você veio obrigada? 

Entrevistada- Não... Eles perguntaram se eu queria internar porque aí pelo menos as meninas 
cuidam de mim. 

Entrevistadora- Aí você decidiu vir? 

Entrevistada- Eu já fiquei 2 meses internada numa clínica lá no Rio (chorando), mas eles moravam 
com a vó, meu casal morava com a vó, e o pequenininho morava comigo, só que ficou com minha 
mãe. Aí não tinha nada de juiz no meio não. Aí minha menina de 11 anos começou a aprontar. 
Pegaram ela num hotel com um cara, deu uma merda danada, tava usando droga também. Mas eu 
não deixava meus filhos sozinhos dentro de casa, eu sempre tava dentro de casa com eles, minha 
casa sempre limpa, eu sempre tive responsabilidade com minhas coisas. Eu trabalhava em casa, eu 
tinha máquina em casa. Eu bordava, porque meus parentes mexe com esse negócio de confecção. 
Eu bordava, não deixava faltar nada pra eles (chorando muito). 
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Entrevistadora- Mas aí aconteceu essa situação com a sua filha, né? 

Entrevistada- Eu não gosto de ficar aqui 9 meses e deixar minha filhas lá. Eles já não têm pai já, o 
pai já é morto, todo natal já chora por causa do pai, agora ficar longe de mim, eu não concordo... 
(chorando muito) Eu queria que eles me dessem uma chance, me deixasse ficar lá fora pra ver se eu 
melhorei mesmo, ficar na casa da minha mãe, morando na casa da minha mãe com meus filhos. 
Porque minha mãe vai deixar eu ficar na casa dela, pra ver se eu aguento ficar sem a droga, meu 
negócio é só o crack, mais nada, mais nada, mais nada. Bagunça? Eu não fico em bagunça, quantos 
anos que eu não fico no meio de bagunça, quantos anos que eu não bebo, entendeu? E eu pegava 
minha droga e mexia com ela dentro de casa (chorando), eu não ficava em rua a noite inteira 
andando atrás de droga. Acabou o dinheiro, acabou a droga também. 

Entrevistadora- Quando você ainda estava usando, Luiza, você sentia vontade de parar? 

Entrevistada- Eu tinha vontade de parar, mas quando eu tinha dinheiro eu comprava, quando eu não 
comprava eu ganhava, porque eu conheço um menino lá da boca, ele me dava, me vendia fiado. 

Entrevistadora- Você já tentou parar outras vezes, Luiza? 

Entrevistada- Hum? 

Entrevistadora- Você já tentou parar outras vezes ou essa é a primeira? 

Entrevistada- Não, eu fui numa clínica já pro Rio já. Mas só que meus meninos moravam com a vó, 
não tinha nada de juiz no meio disso não, entendeu? Agora dessa última vez o juiz entrou no meio 
disso. 

Entrevistadora- Mas foi quanto tempo que você conseguiu ficar limpa? 

Entrevistada- Lá no Rio? 

Entrevistadora- É. 

Entrevistada- Eu fiquei só 2 meses porque minha mãe... eu internei lá...  eu fui sozinha por que eu 
quis ir. Aí uma colega, minha cunhada, minha ex-cunhada, arrumou pra mim lá com pessoal da igreja 
lá da Assembleia, lá na clínica da Assembleia. Só que lá não é igual aqui, tem as coisas assim, coisa 
íntima que eles dão pros outros. Aqui não tem. Eles dão a gente absorvente, essas coisas, lá eles 
não dão. A gente lá, os parentes tinha que visitar e levar pra gente. Então eu não tinha visita lá, 
então eu não tinha nada disso. Eu tinha que ficar pegando com as meninas coisas íntimas, roupa pra 
ir pra igreja. Porque lá só podia ir com roupa assim, saião lá embaixo no pé, e tinha vez que ia fazer 
doação pra casa, aí a missionaria arrumava lá pra mim, a missionaria Rita arrumava lá pra mim as 
roupas, eu lá com as roupas que eu tinha, entendeu? Mas minha mãe não mandava nada pra mim, 
nada, eu fiquei lá jogada, aí com 2 meses eu vim embora, mas eu tava gostando de ficar lá, 
entendeu? Eu tava gostando de ficar lá, mas pra mim ficar num lugar jogada igual cachorro, eu na 
rua não ficava assim, entendeu? Jogada igual cachorro eu não ficava, aí eu peguei e vim embora, 
com 2 meses eu vim embora. 

Entrevistadora- Você estava limpa aí depois você usou de novo? 

Entrevistada- AÍ eu fiquei 25 dias na rua sem usar nada. 

Entrevistadora- É mesmo? E o que fez você usar? 

Entrevistada- Ah, a companhia. 

Entrevistadora- Acabou te influenciando? 

Entrevistada- É né? Aí meu pai ligou pra mim no sábado e perguntou se eu ficasse aqui, quando eu 
fosse embora pra onde eu ia, queria ir, se eu ia querer ir... ele falou assim: “Você vai pra Muriaé não, 
né?” . Ainda perguntou assim. Aí perguntou se eu ia ficar aqui. Aí falei assim: “Ficar aqui aonde? 
Aqui não tem lugar pra mim ficar não, cê acha que vou ficar internada toda a vida aqui?”. Ele falou: 
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“Não, é que seu irmão, o Murilo, não quer que você fique em Muriaé não”. Que é aonde eu moro e eu 
conheço muita gente, com medo de eu voltar pra lá e eu cair, entendeu? Aí ele disse que era pra eu 
ir lá pra Juiz de Fora, porque só mora minha mãe e o meu pai que tá com meus 2 meninos e a outra 
menina minha tá no abrigo lá em Muriaé sozinha. Ela tem não tem visita, é domingo, ontem mesmo 
foi dia de visita lá e não vai ninguém pra visitar ela, entendeu? Isso tudo, não adianta eu querer ficar 
aqui, mas ficar aqui matutano isso na minha cabeça vai me atrapalhar, vai atrapalhar meu 
tratamento, porque eu fico preocupada com ela. Eu quando eu tava lá, eu ia lá ver ela ainda, tinha eu 
ainda pra ir lá ver. Aí ela escreveu uma carta pra mim, ela escreveu uma carta pra mim dizendo que 
ela conta os dias, as horas pra mim poder voltar, e ela voltar a ficar comigo de novo. 

Entrevistadora- Essa é a sua mais velha? 

Entrevistada- Não, ela tem 11 anos, a mais velha tem 16. Eu já tenho um neto, mora lá em Juiz de 
Fora também, mora lá, é perto da minha mãe. A minha menininha de 8 anos vai na igreja domingo, 
ela ligou pra mim, falou que ela tá indo na igreja, eu acho que  se eu sair daqui e eu for na igreja eu 
não vou querer saber de droga, porque meu negócio é só o crack, porque se eu botar na minha 
cabeça que eu já perdi meus filhos pro juiz por causa de crack, pra quê que eu vou entrar nisso de 
novo. 

Entrevistadora- Mas Luiza, me diz uma coisa, você já tentou ficar limpa outras vezes. 

Entrevistada- Mas só que meus filhos não tinha nada com juiz, o juiz não tinha tomado meus 
meninos. 

Entrevistadora- Mas como que você descreve o momento que você estava limpa e caiu? Por que que 
você recaía? Como você recaía? Porque você já estava limpa, lá no Rio, por exemplo, você ficou 
limpa mais de 2 meses, aí você recaiu, como que você descreve esse momento que você recaiu? 

Entrevistada- É porque eu juntei com essa amizade lá de Muriaé que meu pai não quer que eu vou 
mais, que eu fico lá mais. Lá eu conheço todo mundo, todo mundo, entendeu? Eu tenho um monte 
de conhecido lá, então se eu voltar pra lá, eu tenho certeza que lá eu caio, mas em Juiz de Fora eu 
vou ficar morando com minha mãe.  

O que vai acontecer...  a minha mãe é diabética, ela faz hemodiálise. O meu pai, com a Graça vem 
aqui, acho que é quarta feira que a Graça vem aqui, a Graça orou e falou que meu pai não tava bão. 
Aí meu pai ligou pra mim sábado, aí eu perguntei a ele, ele falou que ficou 3 dias ruim mesmo. Então 
quer dizer, Deus já tinha revelado que ele não tava bem. A minha mãe quando ela faz hemodiálise, 
aí no outro dia ela não é ninguém, né, porque ela é diabética, ainda tá com meus 2 meninos ainda 
pequeno, é escola, é tudo, entendeu? Então eu até botei na minha cabeça que eles podiam me dá 
uma chance pra eu poder ir embora pegar meus filhos. Eu quero pegar minha menina de novo 
(chorando), eu quero meus filhos de volta, eu não to aguentando mais ficar aqui. Tá chegando o 
natal. Quantas vezes meus filhos choraram porque tava longe do pai, agora longe de mim também 
(chorando muito). No dia em que eles pegaram minha menina pra levar lá no conselho tutelar, que eu 
fui com ela pra eles botar ela lá na casa lar, ela falou: “Mãe, não me deixa aqui não, pelo amor de 
Deus!”. Aí eu falei: “Mas tem que ficar”. Eles levaram ela, mas ela disse: “Eu quero ficar na casa da 
minha vó”. “Mas sua vó não vai querer ficar com você lá, porque ela não vai aguentar você lá, lá você 
vai fugir”, Aí os meninos foi pra casa da minha mãe, entendeu? Eu falei lá no CREAS: “Quantas 
mães fica aí a noite inteira andando na rua, aí atrás de crack, e vocês não vai atrás. Deixa os filhos 
dentro de casa sozinho, e vocês pegaram meus filhos foi dentro de casa comigo, não foi em rua não, 
não foi em rua não, entendeu? Não foi em rua, não foi em rua” (chorando compulsivamente) 

Entrevistadora- Luiza, você lembra como foi a primeira vez que você usou o crack, Luiza? 

Entrevistada- Eu lembro, eu lembro quando foi a primeira vez, mas nunca, quando eu comecei a usar 
o crack, só morava a minha menina menorzinha comigo só, entendeu? Mas nunca deixei faltar nada 
dentro de casa, meus filhos tava ali junto comigo, ela tava junto comigo. 

Entrevistadora- Da primeira vez que você usou? 
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Entrevistada- Quando eu comecei, ela falava pra mim assim: “Mãe, eu nunca vou te largar, nem se 
você for morar de baixo da ponte, comer pão com água, mas eu nunca te largo”. Eu fumava crack, 
ela ficava no canto chorando. Eu perguntava: “O que foi, minha filha, por que você está chorando?”. 
Ela falava: “Porque eu tenho medo de você morrer”. Eu falava pra ela: “Eu não vou morrer não, eu 
não vou morrer. Eu vou ficar pra poder cuidar de você, eu não vou morrer, entendeu?”. Ela é a mais 
pegada comigo. 

Entrevistadora- Mas, Luiza, nesse dia, nesse primeiro uso que você fez, você acha que você poderia 
ter feito alguma outra coisa? Você poderia ter dito não, por exemplo? 

Entrevistada- Não, a primeira vez que eu fiz isso, foi porque um colega meu ia lá em casa fumar lá. 
Porque a mulher dele tinha sido presa por causa do crack, aí o que ele tinha ele ia fumar lá em casa. 
Aí eu mesmo peguei, eu mesmo quis experimentar, entendeu? Eu mesmo, eu mesmo quis 
experimentar, ninguém nunca me ofereceu, nunca fez nada, eu mesma que quis, ele não queria nem 
me dá, eu que peguei com a minha mão pra mim poder experimentar. Tanto que a psicóloga lá do 
CREAS falou pra mim que eu ainda conseguia trabalhar. Eu trabalhava o dia todo, eu sou 
bordadeira. Se fizer levantamento lá em Muriaé onde eu moro, eu sou a melhor bordadeira que tem 
lá, e eu trabalho o dia inteiro na maquinha, o dia inteiro. Então, quer dizer, quando dava 6 horas da 
tarde eu tinha que pegar uma pedra pra mim poder fumar, pra mim poder dormir, porque a pedra me 
tranquilizava, entendeu? A pedra não me deixava agitada, ela me tranquilizava. 

Entrevistadora- Mas me fala uma coisa, deixa eu entender, por que foi que você parou de usar a 
droga agora, alguma circunstância, alguma pessoa te influenciou? Por que você parou de usar? 

Entrevistada- Por que o juiz pegou meus meninos, eu tive que internar, se não ele ia pegar meus 
meninos tudo, só que eu falei com eles, que eles podiam pegar, porque tinha uma colega minha que 
tava pegando minha menina pra prostituir, e eu não sabia. Aí depois que eu fiquei sabendo de tudo, 
entendeu? Que o juiz pegou. Eles pegaram ela lá no hotel, ela com o cara. Aí eu tive que ir lá na 
delegacia buscar ela porque eu tava em casa trabalhando, e eu achei que ela tinha ido pra escola. Aí 
eu fui lá buscar ela, aí foi aonde a bomba estourou, onde eu fiquei sabendo de tudo. Foi dois colega 
meu lá em casa, falou que essa menina tinha levado ela lá na casa deles pra ficar com eles, pra usar 
droga nas costas da minha menina. O cara que vende droga falou que ela tava usando droga, eu 
falei que eu não acreditava que ela tava usando droga, entendeu? E por fim eu tinha acabado de 
fumar e ela chegou lá em casa, ela chegou doida, doida porque eu tava fumando. e não tinha 
deixado pra ela. Aí eu falei pra ela: “Ah é, né?  Quer dizer que você tá fumando?”. Ela falou: “Eu tô 
mesmo e já faz muito tempo, entendeu?”. Que ela tava fumando, aí quando... quando a menina lá do 
CREAS mandou uma carta pra eu comparecer lá no CREAS, e eu fui. Aí a menina quando eu 
cheguei lá no CREAS ela queria que eu levasse só a Duda de 11 anos, é a minha de 11 anos, o 
menino não. Aí quando eu cheguei lá, ela perguntou se eu queria internar. Aí a delegada já tava lá 
me esperando que eles iam pegar meus meninos e ia levar pra abrigo. Aí eu falei: “Por quê? Eles 
não ficam jogados, eu não fico na rua, eles não ficam sozinha em casa, a minha casa é limpa, que 
vocês foram lá em casa e já viram, o meu armário é cheio, entendeu? Meu único pobrema é só o 
crack, eu tenho que falar pra ocês que quando dá 6 horas da tarde eu tenho que parar minha 
máquina, pegar minha pedra e fumar pra mim dormir, porque senão eu não durmo e os remédios que 
eu tomo  ão tá me fazendo dormir, não tá, que é o tal do coplam e do nitroglicerina”. 

Entrevistadora- Luiza, você acha que você é dependente do crack? 

Entrevistada- Eu acho que não, porque um dependente de crack, o que ele faz pra senhora, fala pra 
mim? 

Entrevistadora- E pra você, o que um dependente de crack faz? 

Entrevistada- Ficar na rua o dia inteiro, não ter tempo, ficar na rua, não toma banho, ficar atrás disso, 
porque eu tenho amiga que é assim, que já chegou lá na minha casa, e eu falei: “Vai tomar um 
banho, pelo amor de Deus”. De eu chegar ao ponto de mandar ela tomar banho, porque ela dizia: 
“Bela, eu tô 3 dias virada”. Com os pé tudo preto, cracudo sabe, cheio de caraca, entendeu? Eu 
falava: “Não, entra lá no meu banheiro, toma banho, porque você tá igual uma mendiga, Deus que 
me perdoe!”. A mulher tem filho, a minha menina mesmo, a minha pequenininha viu uma colega 
minha pedindo a mulher da padaria: “Deixa eu lavar meu pé aí?”. A mulher da padaria: “Eu não tô 
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com a chave não”. E a mulher com a chave na mão. Aí a mulher da padaria virou e falou assim. A 
minha menina tava passando na hora e falou: “Não liga pra esse povo não. Vai lá na minha casa que 
lá tem muita água e muito sabão em pó, graças a Deus. Vai lá que minha mãe deixa você tomar 
banho e lavar o pé”.  Pois a menina foi lá em casa morrendo de rir. Aí ela falou: “Luiza, sua menina, 
vou te falar... é pior do que você.   Ia pedindo a mulher a chave pra mim poder abrir, pra mim poder 
lavar meu pé”. O pé já tava até com barro já, ela tava 3 dias sem dormir, virada, entendeu? E aquela 
roupa preta. Ela falou: “Sua menina falou que eu podia vir aqui, que eu ia tomar banho, lavar o pé”. 
“Olha lá, o banheiro tá ali, o tanque ta lá fora, você faz o que você quiser”. E eu continuei na minha 
máquina trabalhando, mas eu tinha, nem que seja uma pedra, eu tinha que fumar. Todos os meus 
parentes sabia. Nem que seja uma eu tinha que usar.  

Entrevistadora- E quando não tinha, como que você ficava? 

Entrevistada- Eu tinha porque eu trabalhava. 

Entrevistadora- Sempre tinha? 

Entrevistada- Tinha porque eu trabalhava, eu sempre trabalhava, oh! Eu ganho R$ 2,80 por cada 
joguinho que eu fazia. Um jogo de cozinha é R$ 2,80 que eles me pagam. Eu fazia 15 joguinhos por 
dia. Vê quanto dá por dia, a senhora é boa de conta de cabeça? 

Entrevistadora- Sou não. 

Entrevistada- Faz a conta. 

Entrevistadora- R$ 2,80 vezes 15... 42 reais. 

Entrevistada- Por dia que eu ganhava. Eu via o que estava faltando, eu ia lá no mercado, e 
comprava. Mas nem que seja uma pedra eu tinha que comprar pra mim fumar. Eu era assim. Eu 
dava conta do meu serviço, porque eu sabia que eu não tinha marido e eu tinha minhas obrigações 
dentro de casa. 

Entrevistadora- E você conseguia ficar sem? 

Entrevistada- O dia inteiro, eu trabalhava. 

Entrevistadora- À noite quando desse a hora de você fumar... E se você não fumasse? 

Entrevistada- Eu não dormia. Eu falei lá com a psicóloga, eu não dormia, porque ela, a pedra, ela me 
acalmava. Eu não dormia. 

Entrevistadora- E aí você ia lá e comprava? 

Entrevistada- No outro dia cedo, 7 horas da manhã, eu já tava na máquina há muito tempo. 

Entrevistadora- Me fala uma coisa, Luiza... Você só usava o crack? Nunca cocaína, nunca maconha? 

Entrevistada- Cocaína eu já usei. Não sei nem quantos anos tem na minha vida, e nem suporto mais 
ver. 

Entrevistadora- Álcool? 

Entrevistada- Não. Por causa do crack. Aí quem usava cocaína e experimenta o crack nem quer 
saber da cocaína, entendeu? Só o crack. 

Entrevistadora- Só o crack. 

Entrevistada- Álcool tem oh... álcool... nem sei quanto tempo que eu parei. Foi a primeira que eu 
parei. 

Entrevistadora- Então você já usou álcool e parou? 
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Entrevistada- Não, eu bebia só cerveja. Eu bebia a cerveja por causa da cocaína, porque se tivesse 
uma cerveja na mesa, tinha que ter cocaína. 

Entrevistadora- E você parou a cocaína com álcool por quê? Foi quando começou o crack? 

Entrevistada- Quando começou o crack. A primeira vez que eu usei o crack cabou, cabou  cocaína, 
cabou cerveja. 

Entrevistadora - E você achava quer era dependente de cocaína e do álcool? 

Entrevistada - Oh... da cocaína eu gostava muito. 

Entrevistadora - Muito? 

Entrevistada - Muito, gostava. 

Entrevistadora - Mas você conseguia ficar sem usar? 

Entrevistada – Conseguia. Tinha vez que eu conseguia ficar sem, mas eu sempre trabalhava, 
entendeu? Eu não concordo com o que eles fizeram comigo, porque eu acho assim, com tanta coisa 
pra eles ocuparem a cabeça deles, eles vieram bater na minha porta, a minha vizinha falava: “Essa 
mulher trabalha o dia inteiro”. Aí reclamava porque minha menina sumia de casa, não dormia em 
casa. “Essa menina não dá sossego a ela. Tem que arrumar um lugar pra ela, pra essa mulher ter 
cabeça, porque essa menina não dá sossego, entendeu?”. Tinha vez que 1 hora da manhã eu tava 
na rua procurando minha menina, caçando minha menina onde ela tava. E eu não sabia onde ela 
tava, eu não sabia. Ela ia dormir na casa de velho e ela não falava, entendeu? Você podia matar ela 
de bater, eu dei uma coça nela que eu arranquei sangue dela, que ela tem a marca aqui. Que a vara 
pegou aqui e rancou a pele. E o conselho queria chamar a polícia pra mim. Então eu não podia 
corrigir ela, eu não podia. Eu não vivia batendo nela, eu só vivia falando: “Duda, isso tá errado, Duda, 
não faz isso, Duda, você vai continuar fazendo isso? Você vai prejudicar seus irmãos, você vai ver o 
que isso vai dá”. Ela falava: “Eu não tô nem aí”. Mas ela tinha 11 anos só, entendeu? Mas ela tava 
cega, ela não podia ouvir falar o nome da tal Adriana, que ela ficava doidinha, ela ficava doidinha. 

Entrevistadora- E hoje ela tá com quantos anos? 

Entrevistada- Ela tá com 11, foi agora, foi agora que começou isso, entendeu? Porque ela morava 
com a vó no Rio. Aí em janeiro do ano passado, a vó trouxe ela. Em janeiro desse ano a vó trouxe 
eles pra mim, que já não tava aguentando ela lá no Rio. Eu acho que ela já veio de lá mulher já, 
entendeu? Porque a vó falou pra mim assim, eu falei assim: “Dona Nelita. a Duda chegou aqui com 
muito corpo, a Duda já formou?”. Aí ela falou: “A Duda já. Mas aí só aquele arzinho de sangue só na 
calcinha dela e parou”. Aí eu falei: “Não existe isso não. Ou a menstruação vem ou não vem. Eu 
lavava a roupa dela lá em casa, eu nunca vi nada diferente na roupa dela. Eu que lavava a roupa 
dela no final de semana, eu trabalhava a semana toda quando chegava sábado eu lavava roupa. 

Entrevistadora- Mas por que seus filhos foram pra lá morar com a avó no Rio? 

Entrevistada- Porque... é... foi assim...  eu tive meu menino aqui em Muriaé. Aí eu fui embora com o 
pai dos meus meninos, porque ele aprontava muito lá em Muriaé, ele roubava demais. Então a mãe 
foi embora pro Rio e levou ele junto, e eu com filho dele pequenininho, e esse filho dela que morreu 
lá é o caçula, aí chegou no Rio mataram ele. 

Entrevistadora- Seu marido? 

Entrevistada-É, que é o pai da Duda mais o Pedro, entendeu? O Pedro tava com 3 anos e a Duda 
tava com 2, porque ela faz aniversario dia 4 de maio e ele dia 05 de maio, entendeu? Aí mataram o 
pai e eles já era novinho. Aí ela falou pra mim: “Eu vou criar eles, já que eu tô sem meu filho, os 
meus netos são os meus filhos”. Ela ama eles tudo, portanto agora vai fazer 3 ou 4 meses que ela 
perdeu um filho de câncer na garganta, entendeu? Um de acidente, o pai dos meus meninos 
mataram e esse agora com câncer na garganta. Aí eu peguei, deixei as crianças morando com ela. 
Só que é assim... foi da criação dela, do jeito que ela criou os filhos dela, do mesmo jeito ela tava 
criando os meus, que era só passando a mão na cabeça. Os meninos não tava respeitando ela. Aí 
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ela mandava os meninos pra mim, vinha buscar os meninos de novo. Aí mandava os meninos pra 
mim, vinha buscava os meninos de novo, entendeu? Aí era assim. 

Entrevistadora- E você ficou com algum dos filhos? 

Entrevistada- Não, eu só fiquei com a minha pequena que o pai dela é outro e essa ficou comigo 
desde que nasceu. Nunca ficou com ninguém não. Só ficou com minha mãe quando eu fiquei 
internada, aí quando foi agora em janeiro ela trouxe a menina pra mim, aí eu falei com ela assim: “Eu 
vou levar Duda no médico, eu tô desconfiada que a Duda é mulher”.  Ela ficou quieta, não falou 
nada, ela já sabia de alguma coisa e eu quando eu fiquei lá no Rio que eu saí da clínica eu fiquei lá 
na minha sogra um mês. A minha sogra falou pra mim que ela falou pras meninas lá que ela foi no 
baile funk e falou com as meninas lá que ela tinha perdido a virgindade dentro do banheiro. Mas era 
mentira, porque ela nunca tinha ido no baile, portanto no dia eu levei ela, ela ficou doidinha, ela ficou 
doida lá na favela, ela ficou doida. Aí eu falei: “Você nunca foi, agora pela sua mentira você vai”. Aí 
eu fui, peguei ela e levei ela, aí quando ela chegou lá que ela viu aqueles caras de fuzil na mão, 
aquelas pistolas, ela falou: “Mãe, vamos embora agora.”. Aí eu falei: “Você já veio, ué... Por que você 
tá com medo? Você é muito mentirosa”. Aí eu peguei, vim embora, aí ela veio agora morar comigo. 
No abrigo agora onde que ela tá que ela formou, agora que ela formou pra moça. 

Entrevistadora- Mas já tinha iniciado a vida sexual? 

Entrevistada- Já tinha. Porque quando eles pegaram ela com esse homem lá no coisa, o médico 
falou que... levaram ela no médico coisa mesmo, sabe? Falou que não era o primeiro homem dela, 
que ela já tinha feito relação várias vezes com vários. Que o conselho acompanhou, depois levou lá 
dentro e trouxe tudo pra mim cá fora, e falou que não era o primeiro. E ela falou com a boca dela que 
ela foi porque ela quis, que ninguém pegou ela a força, entendeu? Aí ela andou com velho também, 
que o velho foi parar lá na delegacia, ela falou que ela andou com o velho porque ela quis. Que ele 
não tinha pegado ela a força. Primeiro ela falou que era, mas depois acho que ela pensou bem, 
porque eu falei com ela: “Duda não vem colocar... inocentar os outros não, porque você é errada 
nessa historia, eu sei que você é errada. Você não veio pra cá pra Muriaé moça não, você não veio, 
você já veio mulher já, e fulano não tirou sua virgindade”. Ela disse: “Não, tirou sim”. Eu falei: “Não 
tirou, Duda, eu tenho certeza que não tirou”. Aí foi quando eu chamei a policia no dia, porque eu 
achei camisinha dentro de casa, eu perguntei a ela de quem era, ela falou que não sabia. Eu falei: 
“Você sabe porque eu saí de casa, eu deixei a casa limpa, e eu fui pra Juiz de Fora registrar meu 
neto num domingo com meu irmão pra no outro dia eu registrar meu neto. Porque minha filha é de 
menor também. Só que ela mora com rapaz lá em Juiz de Fora também. Aí eu ia vir embora no 
ônibus na segunda 7 horas, 7 horas não, 1 hora da tarde, eu chegaria em casa 3 horas da tarde. Só 
que o cartório abriu 1 hora, e eu tive que arrumar 2 testemunha, e não deu pra mim vir, eu tive que 
vir no ônibus de 4 horas da tarde e cheguei em casa 7 horas da noite, e liguei pra minha tia, porque 
ela tinha ficado com minha tia, e falei: “Jeffinha, a senhora manda Duda embora pra mim que eu vou 
chegar em casa 3 horas mais ou menos”. Mas não deu tempo de eu vir no ônibus de 1 hora e minha 
tia tinha hemodiálise 3 horas da tarde. Aí como ela já era muito coisa, já aprontava muito, a minha tia 
pensou: “Eu vou mandar ela embora pra ela não ficar lá com meu tio sozinha, pra ela não inventar 
conversa fiada”. Aí minha tia foi, mandou ela ir embora pra casa, e falou: “Espera sua mãe dentro de 
casa, que sua mãe já deve tá chegando”. Aí, por falta de sorte, eu chego 7 horas da noite, eu 
cheguei, cadê a Duda? A Duda não estava em casa. Aí  essa tal de Adriana foi lá em casa, pegou a 
Duda e levou a Duda pra rua e eu caçando a Duda, cansada e caçando a Duda. Aí veio eu embora, 
quando eu chego, a Duda já tava lá dentro de casa; Aí eu chego em casa, tô eu lá varrendo a casa 
pra mim pode dormir, porque isso aí eu acho que é mania minha mesmo de varrer casa quase de 
hora em hora, varrendo a casa que eu vou dormir, agora vou tomar um banho que eu vou dormir. 
Que eu passo a vassoura no canto eu vejo a embalagem da camisinha, aí eu pergunto: “Oh, Duda, o 
que é isso aqui? Eu não tenho marido, eu não trago homem aqui dentro de casa” -  a não ser o pai 
da Luiza, uando ele vem de viagem, que vem aqui, dá a ela alguma coisa, e dorme aqu,i que é pai da 
minha menina, ele mexe com negócio de crediário -. Aí eu falei: “O que é isso?”. Ela falou: “Eu não 
sei”. Eu falei: “Duda, seu tio teve aqui e ficou com a Adriana?”. Porque a Adriana era doida pra ficar 
com meu irmão, aí ela falou: “Não, mãe, meu tio não teve aqui não, nem Adriana teve aqui”. Aí eu 
falei: “Duda, Adriana não teve aqui?”. Ela disse que não. Esse velho teve dentro da minha casa, ficou 
com ela, e Adriana tava lá dentro de casa, ela ficou com o velho e deu dinheiro a Adriana pra ela ir 
buscar o crack, mas pra poder fumar lá dentro de casa, entendeu? Aí eu não comentei nada, aí 
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quando foi na terça feira de manhã eu peguei uma vara grossa de goiaba e, oh!!, (fazendo sinal de 
bater na filha). ”Essa camisinha aqui, é o que isso?”. “Ah, é o velho lá de Santana que veio não sei o 
quê, quando o velho foi lá buscar a droga pra vocês”. Então, aí ela me contando que ela ficou com o 
velho lá em casa, aí fui, liguei pra policia, aí que fez o exame que já não tinha sido o velho, tinha sido 
vários, não só ele. 

Entrevistadora- Agora, Luiza, me ajuda a entender uma coisa, quando você fazia o uso do crack, 
você sempre usava a mesma quantidade? Ou às vezes acontecia de você usar mais? 

Entrevistada- Eu usava o dinheiro que eu tinha no bolso, se eu tinha 20 reais meu, eu usava os 20 e 
pronto acabou. 

Entrevistadora- E como que você me descreve como que você se sentia quando você usava um 
pouco mais de crack? 

Entrevistada- Como eu sentia? Eu sentia nada, eu ia dormir, deitava e ia dormir. 

Entrevistadora- O efeito pra você era a sonolência? 

Entrevistada- Era, eu deitava minha cabeça assim e acabou. 

Entrevistadora- Mas se você não usasse, qual era o estado? Como você se sentia? 

Entrevistada- Eu não dormia. 

Entrevistadora- E ficava como? 

Entrevistada- Ficava agitada. Aí a mulher lá do CREAS falou lá pra mim que eu poderia até usar um 
remédio por isso, mas por eu trabalhar na máquina, eu falei com ela: “Eu vou tomar, eu vou dormir, 
eu não vou conseguir trabalhar. E eu tenho que trabalhar por causa dos meus filhos que eu não 
tenho marido”. Aí o médico até passou pra mim Gadernal. Aí eu falei: “Eu não sou doida, quem toma 
Gadernal é gente doida”. 

Entrevistadora- E me fala uma coisa, como é que você, por exemplo, esse momento que você tá sem 
a droga, como que você começa a sentir com esse tempo prolongado sem o crack? 

Entrevistada- Eu não tô sentindo nada, eu não tô sentindo nada, a única coisa que me dá é a falta 
dos meus meninos, porque eu acho que depois dessa que o juiz entrou no meio que eu perdi meus 
meninos, eu acho que aí eu aprendi. Porque foi aonde me doeu mais, e se eu cair nessa de novo, eu 
peço a Deus que me leva de uma vez, porque da primeira vez que eu usei eu tava com eles ali, eu 
sabia que eles estavam com a vó, eu sabia que a minha menina tava com minha mãe, então quando 
eu saísse dali, eu tinha eles comigo. Mas agora eu sei, se eu sair daqui, eu preciso de muita coisa 
pra mim poder tirar minha menina de lá, você entendeu? 

Entrevistadora- Quais são seus planos, seu sonhos, daqui pra frente, Luiza? 

Entrevistada- É pegar meus meninos, mas eu não quero voltar pra Muriaé, até meu pai tá 
preocupado. Ele ligou sábado pra mim, ele tá preocupado se eu vou pra lá porque eu tenho casa lá, 
e a chave da minha casa tá aonde eu perguntei a ele. Ele falou que tá com minha tia e ele disse que 
falou pra ela pra não dá pra ninguém. Aí acho que ele vai mandar arrumar lá, porque a enchente 
acabou com ela, quando tem enchente vai até lá no teto. Ia mandar arrumar ela pra alugar, acho que 
meu irmão ia levar eu lá em Juiz de Fora pra eu morar com a minha mãe. 

Entrevistadora- E você quer isso? 

Entrevistada- Eu quero, eu não quero mais ir pra Muriaé, eu quero... 

Entrevistadora- Você quer recomeçar? 

Entrevistada- Eu quero recomeçar minha vida, eu não penso no crack mais, então os outros ficam 
assim pra mim: “Ah! Mas você tem que ficar aqui porque suas filhas...”. Aí eu falo: “Eu vou tentar ir 
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embora com pena de eu ficar longe deles um ano, dois anos”. Mas eu tenho que ter meus filhos perto 
de mim, eu não sei viver com eles longe de mim 
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Entrevista Jô 

 

Entrevistadora- Começando, bom, Jô primeiro eu queria perguntar qual sua data de nascimento, ou 
sua idade, né? 

Entrevistada- Eu tenho 25 anos. 

Entrevistadora- Casada, solteira? 

Entrevistada- Vou noivar. 

Entrevistadora- Oh! Tem filhos? 

Entrevistada- Tenho 4 (chorando). 

Entrevistadora- E quanto tempo você está aqui na instituição? 

Entrevistada- 3 meses, vai fazer 3 meses (chorando). 

Entrevistadora- Parabéns! Parabéns! 

Entrevistada- Dia primeiro já faz 3 meses (chorando) 

Entrevistadora- Que tipo de droga que você fazia uso antes de você vir pra cá? 

Entrevistada- Já usei todas, menos bala e aquela que aplica na veia, a última foi o crack. 

Entrevistadora- A ultima foi o crack? 

Entrevistada- Aham. Já usei cocaína, maconha, loló. 

Entrevistadora- Quando você fala de bala é o quê? 

Entrevistada- É o Ecstasy! 

Entrevistadora- Ah, é o Ecstasy. 

Entrevistada- As balinhas da “rave”. 

Entrevistadora- Mas há quanto tempo que você é usuária? 

Entrevistada- De crack? Eu era... eu uso crack desde os 19 anos...  (chorando) minha vida parou aos 
19 anos, eu joguei muita coisa fora (chorando), fiz muita gente sofrer. 

Entrevistadora- Mas antes do crack você já tinha algum outro tipo de dependência? 

Entrevistada- Maconha e cocaína. 

Entrevistadora- Desde que idade? 

Entrevistada- Eu conheci a maconha com meus 15 anos. 

Entrevistadora- 15 anos? 

Entrevistada- 15 anos. 

Entrevistadora- Minha flor, por que você está aqui? 

Entrevistada- Eu tô aqui porque eu quero mudar, eu quero meu trabalho, eu quero me recuperar 
(chorando) tudo, quase tudo, porque a única coisa que eu não vou poder recuperar é meu pai, eu 
não pude corrigir, ele foi assassinado, eu não pude nem ir ao enterro (chorando). 
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Entrevistadora- Como foi que você chegou aqui até essa comunidade? Você veio sozinha, alguém te 
trouxe? 

Entrevistada- Não, eu estava em Búzios, eu tenho uma filha, a Késia, de um ano e sete meses, e 
tenho meus outros filhos também que mora lá, e lá eu tava, entrei pra igreja, mas saí, comecei a 
usar, perdi o aniversário de um ano de minha filha, por causa do crack, um filho que eu tanto pedi a 
Deus, e depois disso eu falei: “Não, pra mim chega, eu não estou aqui sozinha”. Eu tava na igreja, 
mas só por tá também, aí Deus botou um rapaz na minha vida pra me valorizar mais, que assumiu 
eu e meu filho, meus filhos, botou casa, e eu joguei tudo fora por causa de uma simples droga, e 
peguei e depois ele veio falar pra mim que ele me amava demais e pra não me ver acabando nas 
drogas ele preferia ia embora, que o dia em que eu quisesse mudar que ele estaria me esperando, 
que ele ia lutar comigo até ao fim, e quando ele veio embora pra Bom Jesus, eu peguei e vim pra 
Campos, e foi aí que minha tia, que é lá da Comunidade Presbiteriana do Santa Rosa,  já ouviu 
falar? (todo o relato chorando) 

Entrevistadora- Já. 

Entrevistada- Ela é de lá, ela foi, conversou comigo, ela falou: “Eu não tô aqui pra te dá sermão, eu 
não tô aqui pra falar que você não tem mais jeito, mas eu tô só apenas pra te dizer que o dia que 
você realmente quiser ajuda, que é pra você me procurar que eu vou te ajudar”, aí eu sai da casa 
dela, e foi num domingo, foi, ela me chamou pra ir pra igreja, eu não fui, fui pra casa de uma colega 
minha, me droguei, mas aquelas palavras dela ficou gravado na minha mente, aí usei droga a noite 
toda e, quando chegou de manhã, mesmo na hora ali que eu tava fumando, eu falei: “Minha colega, 
eu vou sair dessa vida, que eu não aguento mais, isso não é vida que nem um animal merece viver, 
sabe por quê?” (todo o relato chorando) 

Entrevistadora- Mas você estava sob o efeito da droga quando você pensou? 

Entrevistada- Foi. 

Entrevistadora- Olha só! 

Entrevistada- Eu falei: “Eu preciso parar, eu quero o que eu perdi de volta, eu tenho ainda tempo, 
sabe?”, mas dava uma chance pra mim, aí eu acordei com esse pensamento e minha tia tinha me 
chamado pra gente ir numa torre que tem nessa igreja que todo mundo vai orar de manhã. Eu falei: 
“Tá bom, tia”, eu acordei, sendo que eu acordei tarde, e eu pensei que ela já tinha ido pra torre, eu 
fiquei no portão da casa dela, fiquei, fiquei, fiquei, e depois, do nada, ela abre o portão: “Você tá ai 
desde que horas?”. “Desde da hora que eu marquei com a senhora, mas eu cheguei um pouco tarde, 
pra mim tinha você tinha ido”.” Mas eu não fui”, aí ela foi, me apresentou uma líder de célula dela, 
que hoje em dia  é minha líder que se chama Ana Maria, foi aí que ela me abraçou e me ofereceu 
ajuda, e mostrou pra mim, sabe, que minha vida (chorando)... valesse a pena, porque eu cheguei ao 
ponto de até mesmo minha mãe falar pra mim que pra mim só a morte mesmo. Por que eu procurei, 
eu magoei, eu fiz coisas horrendas por causa do crack, sabe? (todo o relato chorando) 

Entrevistadora- Foi a sua líder então que te trouxe pra cá? 

Entrevistada- Aí ela ficou 15 dias, eu fiquei 15 dias na casa da minha tia, de lá eu não saí, só saia 
com ela, eu fiquei 15 dias ali, a gente orando, debaixo de oração aí juntou, eles se reuniram lá. Aí 
eles falaram assim: “Jô, eu perguntei a minha líder, e ela falou que é melhor você ir pra uma clínica”. 

Ai eu peguei e falei: “Vou, eu aceito, eu quero”, eu não pensava que ia ser tão rápido, que eu tava 
vendo ali que eu tava 15 dias, aí começa a entrar aquele negocio na minha cabeça, “eu consigo, eu 
consigo”... aí viemos aqui e não tinha vaga, mas mesmo assim ela ficou lá, e eu fiquei na casa da 
minha tia, minha tia me dava de tudo, não deixava faltar nada pra mim. Aí falei assim: “Vou fazer um 
propósito pra salvar”, aí começamos a jejuar, eu fiz um propósito básico mesmo, que foi do 
refrigerante, mas Deus viu como tava meu coração, eu fui em 2 aniversários e eu bebi água, não 
bebi refrigerante, e na quarta-feira eu fui entregar o propósito, saiu minha vaga. 

Entrevistadora- Então foi você que decidiu vir pra comunidade? 
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Entrevistada- Foi. Fui eu que decidir vir. 

Entrevistadora- Sua vaga apareceu e você decidiu vir. 

Entrevistada- Eu não falo nem que minha vaga apareceu, minha vaga foi gerada, porque tinha muita 
gente, é muita gente na fila de espera pra vir pra cá, principalmente eu que não pago nada, sabe, 
então foi um milagre. 

Entrevistadora- Agora, minha flor, fala uma coisa quando você ainda estava fazendo, antes de você 
chegar em Campos. 

Entrevistada- Mas quando eu cheguei aqui eu usei, eu tava usando. 

Entrevistadora- Antes de você chegar em Campos, quando você estava fazendo aquele uso 
contínuo, naquela época você também tinha vontade de parar? 

Entrevistada- Tinha, eu falava com minha mãe: “Mãe ,me interna, me interna mãe, porque sozinha eu 
não vou conseguir”. Minha mãe: “Como que eu vou te internar?, como que eu vou arrumar clínica, 
que é lá em Búzios, e em Búzios tudo é caro, é clínica no Rio pra lá”. 

E eu sempre pedia quando ela vinha brigar comigo, “mãe, sozinha eu não consigo”, porque é só um 
milagre mesmo, porque, é como falam, esse negócio, sabe, ele contamina o nosso sangue, quando o 
sangue começa a pedir, é, tipo, até engraçado, mas não tem o vampiro?, ele precisa de sangue, é 
assim que o corpo de um usuário de crack fica, não é como eu tô, é assim, eu falava pra minha mãe 
assim: “Tem pessoas que sabem o que me dizer, que remédio eu posso tomar, que vão me 
acalmar”, lá fora não, quando começa assim a tendência é ir pra rua e usar, eu falava pra ela: “mãe, 
me interna, me interna”, eu pedia várias vezes pra ela me internar. 

Entrevistadora- E já houve algum outro momento em que você tenha tentando parar de usar e depois 
retornou? 

Entrevistada- Nossa, várias vezes. Eu fiquei 8 meses sem usar, depois voltei,  não tem como, não 
tem, porque aqui você tá tipo protegida, sabe? 

Entrevistadora- Mas como foram essas tentativas de parar, o que você fez? 

Entrevistada- Eu engravidei da minha filha Késia. 

Entrevistadora- A caçulinha? 

Entrevistada- É, aí eu parei de usar, fui embora pra Búzios, o pai dela não quis, parei de usar e fui 
embora pra Búzios, e fiquei a gravidez todinha sem usar nada, sabe, aí depois que eu tava na igreja 
é que o pastor tinha falado comigo que ia vir em Campos pegar meu pai, que meu pai também 
começou a  usar crack, aí um belo dia eu tava em casa... e o telefone tocou...  (chorando muito), aí 
falaram: “Seu pai foi assassinado”, e eu sequer pude ir ao enterro, e essas coisas mexem muito 
comigo, porque eu não consigo esquecer, quando você vê é facil, agora como você esquecer uma 
coisa que você não viu? Às vezes eu penso até que é doida, às vezes quando eu saio aqui, eu vou 
nas igrejas por aqui, eu fico procurando pra ver se eu acho meu pai,  que eu não acredito,  sabe, 
principalmente na maneira que mataram meu pai, é muito coisa (chorando). 

Entrevistadora- Nessa época você tá tentando parar, e nesse dia você usou? 

Entrevistada- Tava, e aí eu peguei e falei: “Chega”, eu fui, desisti, comecei a cair, comecei a usar, 
porque pra quem é usuário só basta uma coisa pra gerar, sabe, é tipo uma dinâmica que deu é tipo 
um lobo bom e um lobo mau, e tipo, você era viciada, você era boa, aqui você tá vendo, eu era 
viciada, eu não vou mentir, você tá vendo meu estado, então naquele exato momento que eu atendi 
o telefone pra falar do meu pai, eu amava muito pai apesar dele ser morador de rua, porque ele 
queria, sabe, mas eu nunca tive vergonha dele, eu amava ele, saber da maneira que meu pai 
morreu, eu não entendo, sabe... e saber que... é triste, que Deus venha me perdoar, mas saber que, 
pela honra e Gloria de Deus, eu vou conquistar minha vida eterna e meu pai não, isso me confunde 
muito. Isso me deixa muito nervosa, quando eu paro pra pensar essas coisas, eu que também no 
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grande dia a gente pode ter muitas surpresas, sabe, mas não entra na minha cabeça, eu preciso 
trabalhar isso, mas eu não consigo (todo o relato chorando). 

Entrevistadora- Me ajuda a entender: Você recebeu a notícia, tudo isso começou a vir na sua cabeça 
e aí você saiu de casa. 

Entrevistada- Pelo telefone. Aí eu tava grávida, no finalzinho da minha gravidez, porque meu pai 
morreu no dia 07 de janeiro e no dia 13 fevereiro minha filha nasceu, eu usei, mais um mês antes 
dela nascer eu usei e ela nasceu perfeita, linda! Eu usei, mas aí eu já tava sem força de ir pra igreja, 
sabe, mas também fizeram... a  mulher do pai da minha filha, ela é macumbeira, ela fez macumba 
pra matar minha filha dentro de mim, até mesmo na hora do parto, foi revelado pra mim na igreja, 
entendeu? E por eu tá em Cristo Jesus, na época eu abstraí tudo, e porque eu pedi muito a Deus 
que eu não queria que nada acontecesse com minha filha, que se fosse pra acontecer que 
acontecesse comigo, então depois que eu tive ela, muitas coisas aconteceram comigo, eu senti as 
dores que eu não sabia da onde tava vindo, eu sentia as dores que eu andava de quatro na casa, 
parecia que eu ia ficar louca, eu cheguei a senti tanta dor que eu apaguei e só acordei no hospital, os 
médicos perguntavam: “Que dor?”. Eu tenho uma endoscopia marcada que eu nunca fui fazer, que 
eles iam fazer pra ver o que eu tinha por dentro, porque vinha uma dor daqui e eu não sabia explicar, 
sabe, e foi muita coisa, e minha filha cresceu , foi crescendo  e eu continuei usando, aí eu dava um 
tempo, eu parava. A minha mãe não é evangélica, bebe, fuma cigarro, e não adianta que um vício 
puxa o outro, aí eu comecei a fumar cigarro e por aí foi, fumando cigarro, aí eu falava: “Não vou ficar 
só com a maconha, porque a maconha acalma e faz eu comer”, e minha mãe por... querer eu em 
casa,  a minha mãe deixava eu fumar, ela sabia que a maconha me fazia mal, mas sabia que  eu não 
ia pra rua, que eu não ia ficar fora dias e dias como eu fazia com o crack, mas depois eu via que não, 
que eu tava usando de novo, e foi aí que eu parei aqui (Chorando). 

Entrevistadora- Me fala uma coisa, querida, como você descreveria o que acontecia com você 
nesses momentos em que você havia parado, mas que não conseguia se manter limpa, o que 
acontecia dentro de você, você consegue? 

Entrevistada- O que eu sentia? 

Entrevistadora- É, quando você parou, você conseguiu parar, e aí depois você caía, o que acontecia 
dentro de você, o que você fazia? 

Entrevistada- É isso, é essa crise, é inexplicável, foi como você falou, que você queria sentir o que 
nós sente, pra tentar ajudar, mas assim, é tudo que você falou ali era verdade, eu tava na cozinha 
por isso... eu não sei se você percebeu, eu fui a primeira pessoa a te dá a assinatura, e por incrível 
que pareça eu tô sendo a primeira pessoa que tá sendo entrevistada, assim, é dentro de nós, 
explode um negocio, é, Deus que me perdoe, que eu tô tremendo se não tiver o remédio, mas se eu 
usar a droga neste exato momento eu paro de tremer e aí acabou tudo, sabe, parece que ela 
anestesia nosso corpo, porque eu acho assim, a gente fala: “O vício é vício”, e não é, porque eu 
fiquei sem a cocaína e fiquei sem a maconha, mas o crack ele como a, tecnologia não, como é que 
fala? Aquelas pessoas que faz com usuário de droga, aquelas pessoas que... como é que fala? 
Psicóloga não, tem um livro, psiquiatria, um negócio assim, sei lá. 

Entrevistadora- Psiquiatria. 

Entrevistada- É, eles falam que todos os vícios geram, que o crack é a droga mais rápida de 
absorção ,que ele vicia, realmente é, então não adianta porque como veem coisa falando, não tem 
cura, infelizmente não tem cura, só Deus pra lavar a gente, sabe. Nós que somos ex-usuário de 
crack, tá no meu sangue, então eu preciso estar constantemente com Deus principalmente quando 
eu sair lá pra fora, porque isso fica no sangue, eu esqueci o nome desse negocio que fala, que fica 
dentro do nosso cérebro, dopamina. 

Entrevistadora- Dopamina. 

Entrevistada- É, o crack vira isso dentro de nós, usuário, sabe, que... se você não tem Jesus e vive 
uma situação que você já viveu, não adianta que vai liberar isso aí que a senhora falou, e você vai 
usar, entendeu? Por isso que tem que tá com Deus, é como eu falei, não é remédio, é bom tomar o 
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remédio, mas não é o remédio nem a clínica que nos ajuda, é Deus, sabe, porque só Deus que faz a 
gente conseguir ficar sem o crack, infelizmente é só Deus, quem dera, porque tem muitas pessoas 
que não querem aceitar Jesus, mas se tivesse um remédio pra dá a essas pessoas a ficar, mas não 
adianta, como que pode se manter o ser humano ali 24 horas dopado, só dormindo, não tem como. 
Eles não dão, é só Jesus pra fazer essa limpeza, eu creio que tá fazendo em mim, eu creio, por mais 
que tá sendo difícil pra mim, sabe, eu vou conseguir (chorando durante todo relato). 

Entrevistadora- Minha princesa, você lembra quando foi a primeira vez que você usou, a primeira 
vez? 

Entrevistada- A data não. 

Entrevistadora- Mas você lembra da situação? 

Entrevistada- Lembro. 

Entrevistadora- E o que te fez fazer esse primeiro uso? 

Entrevistada-  Eu tinha nojo do crack, eu só cheirava e fumava maconha... aí eu fui casar, me juntar 
pra eu ir embora de casa cedo, eu nunca gostei de depender da minha mãe, principalmente que eu 
era mais de dois filhos e mataram o pai desses meus filhos, o Alerrandro e o Alexandre, um eu dei e 
o outro eu dei pra minha mãe, e fui viver a minha vida, eu falei assim: “Mãe, você sustenta meus 
filhos, porque sozinha eu dou meu jeito”, comecei a virar mula de traficante, a senhora sabe o que é 
mula, né?, e traficante alugou casa pra mim, eu virei a mula desse traficante, e depois eu não tava 
mais aguentando aquela vida, sabe, e peguei, fui morar com um cara, mas aí que tá, esse cara, era 
usuário de crack... e por eu só ver aquilo rolando, aquilo rolando, eu peguei e fui também, comecei a 
usar com a maconha que é conhecido com frishi, não sei se a senhora já ouviu falar, Dayse ré, que é 
a mistura da maconha com o crack. 

Entrevistadora- É a mistura da maconha com o crack? 

Entrevistada- É, e isso eu não tava me sentindo satisfeita, e comecei usar puro que muitos usam, 
muitos mesmo, são poucos que usam com maconha, eles usam na lata no cachimbo, no copo de 
Guaravita, foi aí, com 19 anos. 

Entrevistadora- Mas como... e aquelas primeiras drogas, porque desde os 15 você já faz o uso. 

Entrevistada- Meu primeiro cigarro de maconha foi com 15 anos, porque eu peguei esse pai dos 
meus filhos que morreu com outra mulher, e eu era assim, eu já era um pouco revoltada na minha 
adolescência porque eu sou a primeira filha da minha mãe, minha mãe não tinha me criado, sabe... é 
que negócio de droga não é porque quis, é porque tem algum problema, então se a gente não tiver 
algum auxílio dentro de casa, a gente vamos procurar na rua. 
Ai você fala: “como assim, você ficou sozinha?”. Não, eu tive um auxílio da minha vó, que minha avó 
é uma mãe pra mim, eu também fico assim porque eu não sei notícia dela, minha prima que mora 
aqui perto, eu não consegui contato com ela, e eu quero saber como que tá minha vó, foi o único 
pedaço que sobrou do meu pai, entendeu? E... eu tinha ela ali, mas eu queria minha mãe, era festa 
do dia das mães, todo mundo tinha as suas e eu não tinha, entendeu? E... dia dos pais eu não tinha, 
entendeu? Por mais que eu amasse ele, mas eu sei que ali tinha um negócio com ele que não 
deixava ele dentro de casa, que ele sempre ficava na rua, entendeu? Primeira vez que eu conheci 
pico na veia, eu só conheci, eu não usei, foi com meu pai, ele ajeitando nele mesmo, ele ia pro 
portão da casa minha vó, e queria me levar pra rua, e eu via minha vó passando mal. E eu falei 
assim: “Vó, fica calma que eu vou, ele é meu pai”, porque meu pai era um pai, ele nunca sequer lizou 
a mão em mim, por isso que eu amo demais o meu pai, ele podia ser um cachaceiro, um drogado 
que for, mas ele me respeitava, ele não deixava ninguém chegar perto de mim, entendeu? Eu 
achava até que meu pai me amava mais do que minha mãe, eu sempre achei isso, mas Deus tirou 
isso do meu coração pra mim liberar o perdão pra minha mãe, porque não adianta que Deus não vai 
habitar num coração assim, entendeu? E eu sentia falta disso tudo, de uma família, sabe... então fui 
crescendo rebelde, por mais que eu tinha minha vó, mas eu fui crescendo rebelde, e aí quando eu 
fui, quando eu tinha meus 12, 13 anos, minha mãe foi me pegar pra eu ir morar com ela, e eu já não 
tinha aquele respeito. Por quê? Porque era aquela Jô que Deus tá enterrando a cada dia, porque eu 
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não posso falar que aquela Jô tá enterrada porque eu vou tá sendo hipócrita com você... Tá em 
Deus, tá enterrando a cada dia dentro de mim aquela Jô, ela não pode me bater, ela não pode 
mandar em mim. E uma que minha mãe trabalhava, logico, de segunda a sábado pra me sustentar, 
chegava os sábados ela deixava nós em casa e ia pros forró, sabe, e exigia muita coisa, quando ela 
me deu um tapa na cara, pra mim isso ficou com muito rancor no meu coração e pra mim não dá 
outro tapa na cara da minha mãe eu saí de casa, eu falei pra ela: “Me esquece como filha, porque eu 
já te esqueci como mãe”, essas foram as palavras que eu disse. Eu via minha mãe na calçada, eu 
atravessava pra outra... e saí sem destino, saí de casa, isso tudo no parque Santa Rosa, saí de casa 
e peguei e falei: “Eu vou viver minha vida”, eu tinha 14, 13 anos. Aí eu fiquei um ano morando fora de 
casa, depois minha mãe viu que eu tava trabalhando, eu peguei, comprei uns presentes lindos pra 
ela de dia das mães e fui fazer as pazes com ela, levei cada coisas lindas pra ela, pedi perdão a ela, 
e aí voltei pra casa, mas aí, minha mãe nunca sentou e conversou comigo, mesmo assim eu ainda 
era moça, sabe. Eu tinha 14 e eu me perdi, eu não me perdi, eu me achei (sorrindo), eu me achei 
com 15 anos, a minha mãe ela não sentava comigo, ela não sabia explicar, as palavras dela: “Eu não 
quero filha arrombada dentro de casa, filha arrombada é rua”. 
E no dia que eu me perdi, eu olhei pra ela e falei: “Eu vou embora porque o que você tanto queria 
sua filha, acabou de ir pro ralo, foi pra debaixo do chuveiro”, foi essas  palavras que eu dei pra minha 
mãe. E fui morar, fui morar com os traficantes,  pessoas que tinham dinheiro no meio que andava 
que era os traficantes, aí morei com um, mataram, depois morei com outro, mataram. 

Entrevistadora- Mas quando você morou pela primeira vez... 

Entrevistada- E isso tudo com 14 anos, aí eu casei com um, com 3 meses mataram, aí pra mim não 
voltar pra casa me juntei com outra pessoa, aí nessa eu convivi 5 anos, mas aí 15 anos, fiz 15 anos, 
foi com meus 15 anos que eu comecei a usar a maconha (todo o relato chorando). 

Entrevistadora- Com esse segundo parceiro? 

Entrevistada- Com esse, porque esse era usuário, ele era usuário de maconha e cocaína, aí,i o que 
acontece, ele não me dava droga, ele não deixava de maneira nenhuma eu usar droga... eu também 
não gostava, não gostava, aí o que acontece, quando eu vi que ele tava com mulher, eu peguei ele 
com a mulher, eu peguei, eu falei: “Eu não vou ficar com outro homem que eu não vou ser mais 
baixa do que ele”.  
A minha colega falou: “Oh, quando eu tô estressada eu fumo um belo de um baseado que eu 
acalmo”. Aí ela falou que ia me dá pra experimentar, e eu experimentei, aí o irmão dele viu, aí ele 
chegou e falou assim: “Ei, psiu, já que você que fumar, você não vai fumar com ninguém, você vai 
fumar comigo”, aí eu comecei a fumar com ele, fui fumando e tal, mas cocaína ele não me dava, ele 
não deixava... aí depois que ele morreu... que eu me vi... que eu perdi meu chão..., porque a gente 
não devemos se apoiar em ninguém, a gente devemos ser coluna, e não telhado, porque quando a 
gente é telhado, quando a coluna sai a gente cai, então eu era telhado, minha vida tava sendo 
sempre telhado, agora eu tô pegando areia, pegando a brita, pegando o cimento, eu vou bater a 
massa, porque eu tô fazendo uma coluna (chorando), porque eu tô sendo só telhado e eu quero ser 
alguém pro meus filhos ter orgulho, como meu filho veio aqui e viu eu cantar e falou pra minha irmã: 
“Tia, minha mãe não é uma drogada mais, minha mãe é uma mulher de Deus”... e as pessoas toda 
que... eu fiz sofrer vieram me ver, o meu noivo que tinha ido embora veio me ver (chorando), ele 
veio. 

Entrevistadora- É aquele rapaz? 

Entrevistada- É aquele, o Davi, quando você veio aqui no dia da visita. 

Entrevistadora- Não, o que você falou ainda pouco, queria montar casa... 

Entrevistada- Isso, é o Davi, tem a foto dele lá em cima. Ai só tem um monte de gente me apoiando 
nessa nova vida, mas se eu falar pra você. É como seu nome mesmo?  

Entrevistadora- Érica. 

Entrevistada- Se eu falar pra você que é fácil, não é, então eu tô lutando, tô lutando com uma coisa 
que é minha isso, aqui que é carne, sabe, que eu sou o tipo da pessoa que. como eu não gostava de 
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dá trabalho a minha mãe, eu não gosto de chegar aqui, eles já ficam com um monte de menina, é 
muita coisa sabe, é muita meninas pra ver, então eu não gosto de chegar:  
“Ah, eu tô com isso, eu tô com aquilo”. 
Eu tava chorando no banheiro e Cláudia foi, eu não gosto de... eu sou a pessoa que ... eu posso tá 
ali tendo minha crise, mas se eu ver outra pessoa, eu vou ali orar por aquela pessoa, eu vou ajudar 
aquela pessoa, mas eu nunca chamo ninguém pra me ajudar, esse é meu erro... eu nunca falei: “Eu 
preciso de ajuda”. 

Entrevistadora- Não pode fazer isso não. Deixa eu te perguntar uma coisa, nesse primeiro contato lá 
atrás, nesse primeiro contato que você teve com a droga. Você acha que você poderia ter feito uma 
outra coisa, que você poderia ter dito “não, não vou fazer isso, não vou usar”? 

Entrevistada- Poderia, porque tudo começou com o primeiro baseado. 

Entrevistadora- E você acha que você poderia ter dito não pra esse primeiro baseado? 
 
Entrevistada- Sim, depende, é como eu te falei, o usuário, é, como eu posso te explicar?, tem gente 
que usa por diversão e acaba, diversão que eu falo, é: passo por um usuário da classe A, que é os 
usuários de filhinho de papai, vai pra uma festa, aí acaba. Ah, tá ali naquela festa.  Ah, vou usar só 
hoje. Não, só uso só nas sextas e acaba... E agora, eu sou uma usuária que eu procurei as drogas 
como meu apoio, eu procurei as drogas como minha família. Tipo, a maconha me fazia dá risada, a 
cocaína me deixava sem dormir, e o crack me deixava vegetar assim, entendeu? Então ali, aquilo 
dali, Deus que me perdoe, né, era meu pai, minha mãe, e meu filho, eu troquei tudo isso... às vezes 
são pequenas decisões, eu não tô falando que minha mãe não foi culpada porque, mas talvez 
conforme o que eu falei com ela de eu não morar com ela, mas ela disse: “Foi sua voz que quis e 
não deixou eu levar”. 
“Mas você era minha mãe”. Talvez eu poderia enxergar a vida de outra maneira se eu lembrasse do 
sofrimento que minha teve pra me criar, sabe, mas eu não vi nada disso, eu lembro que... só as 
coisas que eu lembro, eu não gosto de lembrar muito, mas eu peguei cataporão, peguei, foi aquelas 
grandonas mesmo, pegou no corpo todo, no rosto todo, ficaram horrível, era pra mim ter marca, eu 
tinha uma marca, até apagou, grandona, minha roupa colava no corpo e minha mãe foi me visitar 
uma vez, e assim mesmo, não chegou perto de mim. Minha vó colocava curtinado, aquele curtinado 
de mosquito, ela botava pra mosca não pousar, e minha mãe chegou e olhou só assim, levou um 
pacote de fandangos pra mim, sabe. É muitas coisas, não adianta, tem que ter uma base, mas as 
pessoas têm que falar... mas tem filho de papai que cai, mas porque geralmente os filhinhos de 
papai, o pai tá trabalhando muito, a mãe tá no cabeleireiro e o filho tá no computador, o filho tem 
notebook, o filho tem tudo, mas o que o filho quer realmente ele não tem, que é o cafune de uma 
mãe. 

Entrevistadora- Mas por que você lembra disso, quando eu te perguntei que você poderia, se você 
achava que poderia ter dito não? 

Entrevistada- Porque eu sei que eu tava me apoiando em alguma coisa, porque eu comecei, oh, eu 
deveria muito bem quando eu peguei o pai do meu filho me traindo, eu poderia ter largado ele e ter 
voltado pra casa da minha mãe, mas eu não queria me apoiar na minha mãe, eu não queria, eu não 
queria depender da minha mãe e foi esse meu erro, entendeu? Então, ah, ele tá me traindo, mas eu 
que não vou me rebaixar saindo com outro homem, porque o homem fica com fama de garanhão a 
mulher tem fama de piranha, então eu falei: “Vou fumar a maconha mesmo e pronto”, eu sei que tava 
me apoiando em alguma coisa, portanto tudo, tudo, oh, pra você ver tava na maconha, quando o pai 
dos meus filhos morreu eu podia muito bem ter vivido com minha mãe, ou ter vivido com a vó dos 
meus filhos como ela me chamou, mas não, dei meus filhos e fui viver do jeito que eu quero, então 
não adianta, uma droga leva a outra, o problema por mais que ele seja pequeninho, se a gente não 
resolver, que era a questão da mágoa que eu tinha da minha mãe, esse era o meu problema. E a 
minha líder, ela me fez entender isso, eu tô sabendo te dá todas essas explicações porque, por 
incrível que pareça, essas conversas aqui minha líder teve comigo também, sabe. 
E se eu não tivesse guardado dentro do meu coração a mágoa que eu tenho da minha mãe, eu não 
taria assim hoje, porque se a gente guarda aquela mágoa, a minha líder, eu lembro que ela fez um 
formato de um coração, que significava o meu. Ela ficava: “Oh, aqui tá o espaço do seu pai, aqui tá o 
espaço da sua mãe, aqui tá o espaço pra Deus, como você não tem Jesus, esse espaço tá vazio, e 
aqui na sua mãe também tá vazio, e o seu pai também tá vazio. Então o que que fez, aqui só tem 
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mágoa, mágoa, então você tem que liberar isso”... Aí foi aí que eu entendi que não vele a pena eu 
ficar me remoendo, e foi aí que eu soltei o verdadeiro “mãe” pra minha mãe, eu ligo pra ela, e quando 
ela não me liga eu fico louca, sabe. E hoje em dia eu falo, eu amo demais minha mãe, o que ela fez 
comigo eu nem lembro, eu tô lembrando aqui, mas mesmo assim eu lembro com orgulho agora, que 
eu sei o que eu passei também, pra eu ser um grande testemunho, que eu vou dá muitas almas pra 
Jesus, sabe. Eu creio que Deus, é um sonho que eu tenho, que Deus vai me usar, que eu vou entrar 
em Cracolândia, que eu vou tirar muita gente de lá, sabe, eu vou entrar em presídio, eu vou falar do 
Deus maravilhoso que eu sirvo... e é isso que Deus vai fazer na minha vida (chorando). E a vida do 
meu pai que eu não pude evangelizar eu vou procurar muitas vidas, que se eu tivesse firme ali com 
Deus, eu poderia ter evangelizado meu pai, ter mudado o quadro, mas Deus sabe de todas as 
coisas, Deus sabe que tudo que aconteceu foi por permissão d’Ele, eu hoje lendo a Bíblia eu sei, eu 
não lembro qual versículo, mas tem, os males e o bem que acontece é com permissão de Deus, 
porque o inimigo não tem direito a nada se Deus não permitir. Ele teve direito só de tocar na minha 
carne, porque nem da minha alma ele era dono, porque Deus já sabia que o que Ele ia fazer na 
minha vida, Ele já sabia as obras que Ele tinha pra fazer, então não tem nada, que os outros fala que 
o inimigo dominou, dominou foi nada, quem domina é Deus. Então eu tenho toda certeza que Deus 
fez eu passar por isso, é necessário eu passar por isso, pra lá na frente eu tá levantando muitas 
almas, é por isso que pra mim é muito difícil às vezes, sabe. 

Entrevistadora- Mas você vai conseguir, deixa eu te perguntar uma coisa, você se lembra do 
momento especifico que você entendeu assim: “Caramba! Eu tô ficando viciada mesmo”. 

Entrevistada- Lembro. 
 
Entrevistadora- Você lembra o momento que você percebeu isso? Como foi? 

Entrevistada- Horrível... (pausa) Eu cheguei a ficar 15 dias sem tomar banho, quando eu vendo tudo 
que era do meu filho Wallace Jr (chorando), o de 3 anos... (pausa)... quando eu tirava tudo que eu 
tinha dentro de casa com ajuda do pai dele... quando eu tava ali naquela vida miserável, eu só tinha 
um colchão dentro de casa e um edredom... sabe... e todo mundo virou as costas... minha mãe 
várias e várias vezes tentava me tirar, e eu tava presa ali, e ali eu sofri várias agressões com pai do 
meu filho, eu já rodei essa cidade toda pedindo dinheiro em rua, sabe, e hoje Deus tá fazendo tanta 
coisa comigo, que hoje nas igrejas que eu ia pedir dinheiro, eu tô indo louvar e glorificar a Deus, por 
incrível que pareça. Duas Batistas que eu fui são as Batistas que eu tinha ido pedir dinheiro. Teve 
uma que eu louvei e glorifiquei o nome de Deus, mas eu fiquei assim... muito nervosa, porque veio as 
lembranças, mas ali era Deus querendo falar comigo, sabe, e eu tava sem entender. Deus tava 
falando comigo: “Tá vendo, filha, eu tiro de lá”, eu entrei ali na porta, toda suja, toda imunda, pedindo 
dinheiro, quando eu entrei naquela porta, no salto, toda linda pra louvar o nome de Jesus, eu tava em 
cima do púlpito, os pastores que me deram dinheiro, a irmã que me deu dinheiro não me 
reconheceu, sabe. Deus ali falando comigo e as lembranças vindo, e na outra aqui, eu já tava já 
controlada, eu escutava Deus falar direitinho, Deus falar certo comigo direitinho: “É assim que eu 
quero, filha minha!” 

É muito escutar Ele falar com você, é maravilhoso quando você escuta Deus falar. 

Entrevistadora- Me fala uma coisa, você consegue explicar qual a diferença entre um “dá um tapinha” 
e “ficar chapada”? 

Entrevistada- Sim. Porque dá um tapa e acabou, e ficar chapado é você fumar o baseado inteiro. 

Entrevistadora- Mas qual a diferença disso no seu organismo? 

Entrevistada- Qual delas? 

Entrevistadora- Fala do craque por exemplo. 

Entrevistada- No crack não tem como tu dá um tapinha não, porque a primeira fumada que tu dá, a 
primeira, eu não gosto muito de... mas aqui, como você quer entender como é, vou falar a língua do 
usuário, a língua do usuário de crack é, quando você pega ali pra fumar, aquele copo, o cachimbo, tu 
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tá fumando, enquanto tiver pedra você não consegue soltar isso daqui, sabe, esse negocio que tem 
no cérebro... 

Entrevistadora- Dopamina 

Entrevistada- Isso te prende, você fica vidrada, você não tem força pra nada enquanto isso não 
acabar, quando você vê que não consegue levantar do lugar que você tá, parece que você está 
aquilo... parece que ali passou Super Bonder, passou tudo, você fica ali, as pessoas pode falar com 
você, mas tu não presta atenção, sabe. Então no crack não tem isso do “um tapinha e cabou” não, 
no crack se tu pegou uma pedra pra fumar, tá com copo, tá com cachimbo. 

Entrevistadora- E na cocaína, como é isso? 

Entrevistada- A mesma coisa, porque na cocaína você deu o primeiro teco e você quer dá mais 
outro, é que instiga que gera a... dopa 

Entrevistadora- Dopamina. 

Entrevistada- Dopamina, sabe. 

Entrevistadora- Então, você tá dizendo que não tem como dá um tapinha na cocaína e no crack. E na 
maconha? 

Entrevistada- É assim, é que a maconha pra uns, tem gente que começa a tossir muito e não gosta e 
tem gente que acaba gostando, que é o meu caso. Como eu fumava cigarro, então eu já tava 
acostumada com a fumaça, então aquilo pra mim foi me fazendo bem e tal no meu modo de pensar. 

Entrevistadora- Mas você chegava a ficar chapada com maconha? 

Entrevistada- Ficava. A maconha te deixa chapada, o crack e a cocaína em momento algum te deixa 
chapada. 

Entrevistadora- A maconha sim? 

Entrevistada- A maconha deixa você normal, só que deixa você, tipo que você pega um lídio e toma, 
só que você fica acordada, você fica aquela pessoa mansa, tudo que você fala. eu vou rir, tudo eu 
vejo engraçado, eu dou risada (sorriu) e como demais, é isso que a maconha te deixa. Agora, o crack 
e a cocaína têm quase o mesmo efeito, sendo que a onda da cocaína demora a passar, dependendo 
da qualidade, se você der um teco, você vai demorar umas meia hora pra você dá um teco, agora no 
crack você deu um puxão agora, em 5 segundos já passou a onda, é em 5 segundos, sabe. 

Entrevistadora- É muito diferente, né, Jô? 

Entrevistada- Claramente, não tem como distinguir, aí tem pessoas aqui da casa que falam: “Eu sou 
viciada em pó”, mas é totalmente diferente, porque eles levam sem perceber... eles levam uma 
semana pra digerir a quantidade de coisa pro sangue, enquanto um usuário de crack digere em um 
dia porque é muito rápido, e vamos lá que, já que é pra você entender, a pedra de um crack, além de 
ser pouca, ela acaba rápido, aí você vai atrás de mais, e mais, e mais e mais e é daí que começa a 
rolar a prostituição, começa a rolar o roubo, começa a rolar tudo, entendeu? Agora o pó não, se você 
vai numa favela, você sozinha, e você pegar 50 reais e for pra sua casa, tu vira a noite com aquilo. 
Agora o crack não, tu pode ir lá, pegar uma pedra de 50, que tu em meia hora já acabou de fumar 
aquela pedra de crack, é coisa totalmente diferente. 

Entrevistadora- E vai querer mais? 

Entrevistada- E vai querer mais e sempre mais, a dependência do crack é essa. 

Entrevistadora- Minha querida, fala pra mim sobre como você se sentia quando você usava uma 
quantidade maior da droga? 

Entrevistada- Do crack? 
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Entrevistadora- Isso. 

Entrevistada- É uma coisa engraçada, quanto mais você tenta, o usuário de crack tenta procurar a 
primeira onda, porque não consegue, o crack só vai dá instigação, você vai fumar, aí tu fumando e 
não tá sentindo nada. Tu acaba não sentindo nada, só a paranoia, daqui a um tempo você tá usando 
e tá te dando onda, aí você pensa que a pedra é ruim, né não, é que não tá te dando onda, é esse... 
eu já fiquei 3 dias sem dormir... por causa de crack, né onda não... é na noia, na noia que fala de 
querer sempre mais e mais e mais. 

Entrevistadora- E o que você sentia, o que você pensava quando logo após que o efeito da droga 
acabava? 

Entrevistada- Querer mais, sempre mais. 

Entrevistadora- Como é que você se sente, quando começa a sentir a abstinência, né, o estado 
prolongado da falta da droga? Como que você explica esse seu estado de sentidos aí? 

Entrevistada- Não entendi. 

Entrevistadora- Como que você se sente quando você começa a sentir muita falta da droga? Me 
explica um pouquinho essa abstinência aí. 

Entrevistada- É como eu cheguei aqui, que começa por dentro né, começa a subir pra mente, e isso, 
ó, aqui eu já to calma, aqui é a Jô, porque a crise da abstinência é 40 minutos, quando você chegou, 
eu tava nos meus 5 minutos mais ou menos, agora eu sou a Jô. 

Entrevistadora- Então nós vivemos juntas esse momento. 

Entrevistada- Agora eu sou a irmã Jô (sorrindo), tô bem, tô bem, não quero ir embora, é assim sabe, 
por isso que eu procurei ajuda, porque quando batia isso dentro de mim não tinha ninguém lá fora. 

Entrevistadora- Isso que você fala é a falta da droga? 

Entrevistada-  É. 

Entrevistadora- Esse desespero. 

Entrevistada- Sabe, não tinha. 

Entrevistadora- O que você pensa durante esse desespero aí? 

Entrevistada- Nossa, muita coisa: “Por que eu fui me viciar nisso, por que eu fui parar nisso”, e 
sempre o porquê, o porquê, é o porquê que começa a te deixar doida, sabe. Porque eu tinha escola 
boa, não era pra mim ser assim, por que eu não aproveitei aquela chance, por que eu joguei tudo 
fora, entendeu? E aí parece que você vai ficar doida, eu botava a mão na minha cabeça e pensava: 
“Eu vou ficar doida, eu pro quarto, eu vou ficar doida, sabe”. Começa a pensar um monte de coisa. 

Entrevistadora- Agora pra terminar, minha flor, quais são seus planos pra quando você sair daqui, 
daqui pra frente, você vai sair daqui e aí, qual o plano? 

Entrevistada- Primeiro plano pra quando eu sair daqui pela aquela porta é procurar uma igreja onde 
eu fui afastada e me batizar, eu já tô estudando pra meu batismo aqui, e o segundo plano é já tá 
noiva, botar o papel pra correr e casar, e criar meus filhos, lógico, e pregar o Evangelho pra Jesus, e 
falar que só Ele transforma, que só Jesus transforma o nosso remédio é Jesus, porque quando eu 
sair daqui não vai ter remédio, é por isso que é bom que quando você entra, não abra o coração pra 
farmácia da comunidade, tem que abrir pra Jesus, não é ir procurar o remédio, você tem que 
procurar o Doutor, porque o Doutor, que é nosso Deus, Ele vai te trazer as coisas necessárias, não 
no começo, como eu tô só 3 meses, mas eu tô sendo muito vitoriosa porque eu só tomo só de noite 
que eu não durmo e quando eu não durmo eu fico muito agitada, eu tomo só de noite e passo o dia 
assim, eu sou uma pessoa ótima, as pessoas falam: “Jô, não sei nem o que tu tá fazendo aqui 
dentro”, mas, né, não é, porque eu fico: “Senhor, não me deixa assim não, Senhor, repreende em 
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nome de Jesus, joga por terra, Deus eu não nasci assim”, e começo a conversar com Deus uns 40 
minutos e é os 40 minutos da abstinência. 

Entrevistadora- E você consegue vencer isso? 

Entrevistada- Consigo, mas quando eu tomo meus remédio de noite, porque aí o da ansiedade, 
porque é a ansiedade que leva a gente a usar, a ansiedade, resumindo, é no por quê, que quer saber 
resposta de tudo. 
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Entrevista de Viviane 

 

Entrevistadora- Você é Viviane Damasceno, Viviane, né? 

Entrevistada- Viviane. 

Entrevistadora- Boa tarde, Viviane, fala, por favor, a data do seu nascimento, sua idade? 

Entrevistada- 03 do 10 de 78. 

Entrevistadora- Casada, solteira? 

Entrevistada- Solteira. 

Entrevistadora- Tem filhos? 

Entrevistada- Tenho. 

Entrevistadora- Tem? Quantos? 

Entrevistada- Um menino 10 meses. 

Entrevistadora- 10 meses! E me fala uma coisa, quanto tempo você está aqui na instituição? 

Entrevistada- 15 dias vai fazer amanhã. 

Entrevistadora- Vai fazer amanhã 15 dias. E que tipo de droga você estava fazendo uso? 

Entrevistada- Crack e pinga, a pinga já bebia desde os 11 anos, nunca fazia coisa errada. Aí o crack 
que fez eu fazer coisa errada, né. 

Entrevistadora- Quando você conheceu o crack, né? E você consegue lembrar quanto tempo você é 
usuária de álcool? 

Entrevistada- Oh, de álcool desde os 11, eu já tenho 34 hoje, tem 23, né? 

Entrevistadora- 23 anos, mas consegue identificar a primeira vez que usou o álcool que não era 
meramente uso social, ou seja, se embriagou mesmo, você percebeu que você se embriagou? 

Entrevistada- Não, não, é que eu ia buscar pra meu pai. Tinha um alambique lá perto, aí ele me dava 
a garrafinha pra buscar pinga pra ele, aí chegava no meio da estrada eu tomava um pouquinho, 
passava na mina, cabava de completar, e passava pra ele, foi assim que comecei. 

Entrevistadora- Mas aí você não chegava se embriagar? 

Entrevistada- Não, não, depois dos 18, mais pra frente, que eu bebia bastante, assim, né, festa 
também... Sozinha, eu nunca fui de beber, em casa beber sozinha. 

Entrevistadora- Em festas? 

Entrevistada- Mais em festas. 

Entrevistadora- Mas houve algum momento que você percebeu que você já estava fazendo uso do 
álcool pesado? 

Entrevistada- Já. 

Entrevistadora- Em forma de um vício, por exemplo? 

Entrevistada- Já, já. 
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Entrevistadora- Quanto tempo? 

Entrevistada- Eu não tava conseguindo parar. 

Entrevistadora- Não estava? 

Entrevistada- Não. Eu sentava na rua e não estava conseguindo parar. E só pinga, eu falava só 
pinga, outros tipo de bebida podia ter, era só pinga. 

Entrevistadora- E você consegue identificar alguma coisa que te influenciou nesse uso do álcool? 

Entrevistada- Não, eu acho que foi assim, foi costumano, foi devagar, devagar, devagar. E aí às 
vezes tinha alguma decepção, aí que eu bebia mesmo, pra criar coragem, sabe, de fazer alguma 
coisa de errado foi isso. 

Entrevistadora- E o crack, Viviane? Quanto tempo você conhece o crack? 

Entrevistada- Que eu conheço tem uns 7 a 8 anos, mas que foi muito forte tem uns 2 anos que foi 
forte. Aí eu me engravidei do meu menino. Usava muito, muito, muito, já estava perdendo a ponta da 
corda. Engravidei do meu menino e parei. 

Entrevistadora- Você chegou a parar? 

Entrevistada- Parei, fiquei 6 meses na gravidez, tudo direitinho. Não podia nem ver cheiro nem de 
álcool nem do negócio. Nem bebia e nem fumava. Depois de 6 meses eu falei: “Ah, eu vou ter 
controle, eu vou dá um tapinha, eu vou dá uma puxadinha”. 

Entrevistadora- No crack? 

Entrevistada- No crack. Aí fumei, aí depois fui fumando de novo. Umas 3 vezes, aí já estava viciada. 
Aí despirocou o negócio todo. Comecei a vender tudo. Antes de eu engravidar eu já tinha feito. Já 
tinha vendido geladeira, tudo. Sobrou nada. Só tinha cama, aí eu engravidei. Eu parei, trabalhei, 
comprei, coloquei as coisas tudo de volta no lugar. Aí depois fui,  usei de novo, e  vendi tudo de 
novo. Comecei a vender as roupa do meu irmão, DVD do meu irmão ( risos), ia na casa da minha 
irmã e pegava as coisas escondido, pegava as coisas dela pra vender pra fumar porque eu não tava 
mais aguentando. Prostituía pra ganhar dinheiro. 

Entrevistadora- Seu filho já tinha nascido? 

Entrevistada- Já tinha. Só que ele não ficava comigo. Só quando eu vi que estava pesando muito, aí 
cheguei pra minha irmã. Aí ela foi, começou a brigar comigo, falou: “Eu vou pegar esse menino, vou 
levar pro conselho tutelar”. Aí eu falei assim: “Não precisa levar não, se você puder cuidar pra mim 
até eu sair desse vício, porque eu não tô conseguindo sair, aí você cuida dele”. Ela falou: “Então 
você vai no conselho tutelar agora assinar um papel pra mim?”. Daí ela ligou pro marido dela, os dois 
foram no conselho tutelar, aí fez uma declaração, né? Declarando a guarda do menino até eu sarar 
pra recuperar meu filho. Hoje meu menino tem tudo com eles, eu nem vou querer ficar com a guarda, 
né? É melhor pra ele, porque comigo a vida minha como ia ser? Hoje não, eu melhorando, ele pode 
passar uma semana comigo, ele falando: “Mãe, eu quero ir pra casa da tia”. Aí ele vai. Quer passear 
comigo? Vão bora, vão passear. Eu pego ele lá na bicicleta. Mas minha irmã tem medo porque eu 
usava ainda, eu dava uma voltinha pouca com ele na rua, mas minha irmã falava: “Tem hora, hein! 
Só um pouquinho, tem horário pra criança”. Os outros ficavam me oferecendo comprar meu menino, 
era quase todo dia lá em Viçosa: “Ah... cê é boba! Você quer. A mulher lá tá doida no menino. Te dou 
mil reais no menino, você passa no meu nome aí quero ver... Fica tudo legal”. Aí eu falei: “Meu filho 
não”. 

Entrevistadora- Que bom que você conseguiu! E por que você está aqui, Viviane? 

Entrevistada- Ah, porque eu não consigo parar. Eu tento parar lá, mas a droga é tipo um chip na 
minha cabeça, toda hora eu penso nela. Sonho com a droga o tempo todo, o tempo todo. Aí na hora 
que eu começo a sonhar eu fico com vontade, eu fico pensando em mais nada, nem com família, 
nem com o que ninguém vai falar. 
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Entrevistadora- Mas foi você que veio sozinha, Viviane, pra cá ou alguém te trouxe? 

Entrevistada- Não, eu era doida pra internar há muito tempo. 

Entrevistadora- Você já queria parar? 

Entrevistada- Eu mesmo pedia: “Me interna, gente, me interna! Vai acontecer o pior, vai acontecer o 
pior”. 

Aí o advogado, um dia o advogado perguntou pra mim, igual você tá aí : ”Vou te dá carona que eu já 
te vi lá no Teixeira”.  “Eu vou ali pra zona ali”. Aí ele perguntou: “O que você vai fazer ali?”. “Ah, vou 
falar pra você a verdade. Vou ali tentar arrumar um dinheiro pra fumar uma maconha”. Ele falou: 
“Não, eu tô vendo na sua cara que é pra fumar crack. Eu podia te dá o dinheiro, mas não vou te dá o 
dinheiro que é pra usar crack, eu vou te oferecer a você entrar na justiça pra você entrar pra você se 
internar”. Porque minha família não tem condições. “Pode ir lá que eu vou arrumar todos os papéis 
pra você”. Aí já larguei os papéis todo arrumado. Só que aí apareceu um missionário da Igreja 
Batista mesmo, ele trabalha lá em Teixeiras, aí ele falou assim: “Tem um lá de 300 reais e aqui é 
melhor. Eu vou conversar com sua família. Vou falar com seus irmãos. Se eles derem pelo menos 
150 eu ajudo”.  Aí eu falei: “Eu preciso ser rápida”. Aí o advogado falou: “Pela justiça não é rápido, 
demora muito”. Aí eu falei: “Não! Tem que ser rápido, senão vou ficar roubando e a polícia vai me 
pegar. eles vão me matar, vou fazer coisa demais”. 

 Aí ele falou: “Não, pode deixar que eu vou te ajudar”. Aí ele correu atrás, foi falar com minha família. 
Minha irmã falou que não ia poder: “Porque tô criando o menino dela, e eu tenho 3 filhos, eles 
estuda.”. Ela tem um menino de 11, um de 1 e outro de 16, então comprou casa. O marido ganha 
pouco, ela ganha meio salário. Aí ela falou com meu irmão casado, aí ela falou: “Não, nós junta tudo 
cada um dá um pouco.” 

Entrevistadora- Então foi uma decisão que você tomou? 

Entrevistada- Eu tomei. Aí tem uma tal de Miriam lá, mulher de vereador, que  falou: “Vou tentar 
arrumar você”.  Eu chegava pedindo pra internar, porque eu via que tava acontecendo coisas 
demais. 

Entrevistadora- Então, mesmo fazendo uso da droga, você sentia vontade de parar? 

Entrevistada- Vontade de parar, muita vontade de parar, e não conseguia parar. 

Eu já tentei enforcar duas vezes, não deu certo. Eu tentei enforcar no fio, o fio arrebentou, aí 
machuquei. Aí depois que eu ganhei meu filho, eu falei: “Agora que eu não quero morrer mesmo”. 

Entrevistadora- Agora. você consegue lembrar, Viviane, do momento que você parou de usar, na sua 
gravidez, por exemplo, você parou de usar? 

Entrevistada- Parei porque eu sentia nojo. 

Entrevistadora- E você consegue lembrar, você ficou limpa durante quantos meses? 

Entrevistada- 6 meses. 

Entrevistadora- E por que você voltou a usar? 

Entrevistada- Ah, porque eu bebi pinga, a pinga tava meio assim... 

Entrevistadora- Você bebeu então? 

Entrevistada- É, foi até na gravidez. Eu fumei num dia e no outro eu ganhei neném, entendeu? 

Entrevistadora- E o álcool, você parou de usar? 

Entrevistada- Cheguei também. 
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Entrevistadora-Também na gravidez? 

Entrevistada- Na gravidez eu tinha nojo de tudo, eu tinha nojo de álcool. 

Entrevistadora- Ai você voltou com álcool, voltou? 

Entrevistada- Voltou. Aí, do álcool, voltou a vontade da droga de novo, se eu beber o álcool eu tenho 
certeza que eu mexo com a droga de novo. 

Entrevistadora- Entendi, entendi, e como que você... 

Entrevistada- Me dá coragem, minha cabeça não fica a mesma, eu mudo todinha, meu pensamento 
muda. 

Entrevistadora- E como é que você descreveria pra mim esse momento que você tinha parado, mas 
que você não estava conseguindo se manter limpa, e voltava a usar, como que você descreve esse 
momento? 

Entrevistada- Ah, eu sentia vontade de usar. A primeira que dava era a pinga. Aí eu via uma 
comidinha gostosa, um tira-gostinho: “Ah, eu vou tomar uma pinguinha, eu vou tomar um vinho”. Aí o 
sangue já agitava, já esquentava, aí eu tinha que ir atrás da droga, eu tinha que ir atrás da droga 
mesmo. 

Entrevistadora- Você lembra quando foi a primeira vez que você usou o crack? 

Entrevistada-Lembro. Só que já faz bem tempo, 7, 8 anos. 

Entrevistadora- E como é que foi isso? 

Entrevistada- Ah, eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite. Eu trabalhava no motel. Aí cheguei 
um dia, fiquei na balada a noite inteira, aí tava com meu colega:  “Eu não sei o que vou fazer! Eu 
tenho que trabalhar e eu tô morrendo de sono, eu não sei o que vou fazer”. Aí ele falou: “Fuma isso 
aqui pra você ver”.  Primeiro ele me deu cocaína pra eu cheirar, depois veio uma mulher e disse: 
“Não fuma isso. Leva 2 pedras pra você. Na hora do sono você fuma. Aí você vai perder o sono 
todo”. E realmente você perde o sono tudo. Já passei 5, 6 dias sem comer, sem dormir, meu olho 
estava lá no buraco, magrela. 

Entrevistadora- Foi a primeira vez que você conheceu o crack? 

Entrevistada- Foi que eu conheci o crack. Aí passava 10 ou 20, aí eu voltava lá de novo: “É, vou 
fumar uma pedrinha”. Era controlado. 

Entrevistadora- Era controlado? 

Entrevistada- Era controlado, eu não era viciada. 

Entrevistadora- E você lembra por quê? Quando foi que você começou a fazer um uso mais diferente 
do crack? 

Entrevistada- Ah, quando eu me enturmei mais, né? Eu cheguei a me enturmar com mais pessoas, 
aí fumar mais. Aí tinha toda hora. Às vezes eu tinha decepção, eu ia lá fumar, pegava o salário todo 
ia pra lá fumar. Pagava pra todo mundo, fumava, arrumava confusão lá. Acaba o dinheiro, aí as 
mulherada arrumava uma confusão danada querendo mais. Aquela confusão. Outra hora elas tinha, 
elas falava: “Eu não vou te dá”. Dá agonia. 

Entrevistadora- Aí você já estava fazendo uso em forma de vício mesmo, não é? 

Acenou positivamente com a cabeça. 

Entrevistadora- E você consegue identificar alguma circunstância ou alguma pessoa que tenha te 
influenciado no uso do crack? 
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Entrevistada- Assim no início ou depois que eu já tava embaralhada mesmo? 

Entrevistadora- No início. 

Entrevistada- Lembro. 

Entrevistadora- E você sente que nessa primeira vez que usou crack você poderia ter dito não, você 
poderia ter escolhido? 

Entrevistada- Não, eu levei as coisas na brincadeira, eu levei as coisas na brincadeira. Pra mim 
aquilo ali era só brincadeira, tipo assim, pegar um cigarro fumar e acabou. 

Entrevistadora- Então, mas naquele momento você tinha condição de fazer uma outra coisa que não 
usar? 

Entrevistada- É, tinha. 

Entrevistadora- Tinha? 

Entrevistada- Tinha. Eu podia tomar cerveja, eu podia beber, eu já bebia várias vezes e nada com o 
crack. Mas aí depois que eu conheci o crack abandonei a bebida, dava agonia e dava vontade. 

Entrevistadora- E naquelas vezes, no momento em que você começou o crack de forma mais intensa 
e pesada, você sente que alguma coisa te influenciou nesse uso? 

Entrevistada- Assim como? 

Entrevistadora- Alguma circunstância, ou alguma pessoa que te influenciou a que você passasse a 
usar o crack de maneira diferente a que você vinha usando? 

Entrevistada- Tinha a casa, eu ficava com medo de fumar no mato... aí tinha a casa lá do senhor... A 
mulher dele usava lá. Uma mulher que foi pra casa dele, se faz de mulher, ela foi pra casa dele, aí 
nós começamos a usar junto. E nisso ia vários colega dela, todo mundo fumava. Era tipo uma casa 
só pra fumar. Aí eu influenciava nisso daí, eu influenciei nisso. Todo dinheiro eu ía pra casa de 
fumante lá, todo dinheiro eu ía pra casa dela. Aí dava vontade de fumar: “Eu vou pra lá, vai chegar 
alguém, vai me dá lá”.  Aí eu piorei, aí fiquei longe de casa, fiquei 10 dias longe de casa. 

Entrevistadora- E nesse tempo, Viviane, nesse momento que você começou a usar nessa casa, você 
sente que você poderia ter escolhido outra coisa que não fazer o uso do crack?  

Entrevistada- Ah, tentar eu tentava, mas, eu falava assim: “Nunca mais eu piso aqui, nunca mais”. 
Era muita humilhação, sabe? Eu chegando, os povo chegando pra brigar. Igual mesmo, tinha uma 
mulher lá que tinha lá, mandou eu lá em cima no morro a pé, e eu doida pra fumar. Mandou eu ir lá 
em cima, me deu dinheiro pra eu ir lá em cima, eu busquei. Quando eu entreguei na mão dela, ela 
falou que não ia me dá, falou: “Não vou te dá”. E não me deu. Fumou tudo na minha cara. Aí eu 
avancei nela, machuquei a mão dela toda, eu tenho aquela lembrança na minha cabeça até hoje, 
toda ensanguentada. E eu pedindo: “Ai, meu Deus. eu nunca mais vou fumar, nunca mais”. 

O dia que eu fumava, eu chegava em casa, abraçava meu menino e falava: “Nunca mais vou fumar, 
por você”. Aí depois passava 2 dias, a vontade vinha e eu esquecia o menino, largava o menino com 
os outros. O menino mamava, o menino passava da hora de mamar, eu passava noite fora, eu 
pregava mentira, falava que eu ia pra igreja, na hora que punha a primeira pedra na boca ai já era, 
né, nem lembrava que eu tinha família, que eu tinha filho. 

Entrevistadora- Você já não conseguia controlar mais? 

Entrevistada- Não. 

Entrevistadora- E me fala uma coisa, você consegue identificar alguma circunstância ou alguma 
pessoa que tenha te influenciado a vir pedir ajuda? Parar e pedir a ajuda? 
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Entrevistada- Uma pessoa? 

Entrevistadora- Uma pessoa ou uma circunstância que tenha te influenciado, você identifica, alguma 
coisa, alguma pessoa ou alguma circunstância que te influenciou a parar de usar a droga? 

Entrevistada- Pessoas que não usa, né? 

Entrevistadora- Tanto faz. 

Entrevistada- Não, isso várias pessoas. 

Entrevistadora- É? 

Entrevistada- É, tem alguns vizinhos que começaram até a virar a cara pra mim. Eles diziam: “Deus 
deu a ela a primeira chance e ela quer assinar a morte de novo. Tanta chance Deus tá dando a ela. 
A primeira chance que Deus deu a ela foi um menino lindo, saudável, pra ela curar e viver a vida 
dela. Ela parou e agora começou com essa pouca vergonha dela de novo?”, falaram. Eles falavam 
assim: “Para, Viviane, você é uma menina boa, trabalhadeira, vai viver sua vida. Você vai viver do 
nada? Ninguém quer papo com você, quer conversa com você”. E realmente eu perdi muita amizade. 
Eu tinha uma amiga minha mesmo lá, em festa dos policiais, ela me levava e ficava lá dentro da 
delegacia. Tudo que é festa que ela ia, ela me levava, os policiais todos lá. Todo mundo brincava 
comigo normal, sabia?  Eu sou uma pessoa de família pobre e era tratada igualzinho a todo mundo. 
E hoje os próprios policiais passam perto de mim e, um colega meu, gostava de mim pra daná, passa 
perto de mim e falou: “Só tá na pedra”. O outro: “Você tá aqui?”. Eu trabalhava lá perto dele lá em 
Viçosa, aí o outro que tava em Teixeira falou assim: “Ih, você tá aqui?”. Aí o outro virou e falou: “É, tá 
só na pedra”. 

Entrevistadora- Isso você acha que te influenciou a parar de usar? 

Entrevistada- É humilhação também, né? Minha família começou assim, a me dá mal um oi, e 
quando chegava pra conversar lá na casa deles ninguém me dava atenção pra conversar, conversa 
eles pra lá. Aí eu sentia humilhada e saía. Aí piora, porque eu ficava nervosa, e assim: “Vou fumar 
mais.”. 

Entrevistadora- Mas então isso não te ajudou a parar, isso te influenciou a continuar usando. 

Entrevistada- É, aí eu ficava nervosa, aí foi até um dia com Júnior, eu falei assim ”É... Você quer 
internar mesmo? Interessa mesmo?“. Eu falei: “Quero”. E esse advogado que falou: “Se você quiser, 
você vai me procurar, você vai lá no lugar lá, que eu passo o papel pra você”. 

Entrevistadora- Me fala uma coisa, Viviane, você consegue identificar a partir de que momento você 
percebeu que o álcool começou a ser um problema na sua vida? 

Entrevistada- Depois que eu comecei a usar pedra eu já sabia, eu já sabia. Porque o álcool me 
chamava, seu eu bebesse eu fumava, se eu não bebesse, eu não fumava. 

Entrevistadora- Você percebeu isso? 

Entrevistada- Percebi. Só que aí já era, porque eu não conseguia controlar. Aí juntava os dois. 

Entrevistadora- E pra você tinha alguma diferença se você fumasse meia pedra ou uma pedra inteira 
do crack, tinha alguma diferença ou a onda era a mesma? 

Entrevistada-Não, a onda se eu fumo uma pedra inteira a onda é... 

Entrevistadora- Era dobrada? 

Entrevistada- É. Eu ficava muito esquisita, agora se eu fosse só a metade, aí passava mais rápido. 

Entrevistadora- Em relação ao tempo de duração dessa onda, ok. Mas e o efeito que causava sobre 
você? 
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Entrevistada- É que, se fosse uma menor, eu não via coisa esquisita, se eu punha uma grande, aí eu 
já via carro batendo, eu via chegar polícia querendo me pegar, um monte de coisa. Aí depois 
passava, não tinha nada daquilo, ela engana a mente da gente. 

Entrevistadora- Viviane, quais são seus planos daqui pra frente, Viviane? 

Entrevistada- Eu pretendo sair. Eu tava até conversando com a Dona Rosângela, eu quero me 
batizar, ter uma vida em Jesus, igual essa meninas mesmo, igual essa pretinha que falou com  você. 
É tão gente boa! Não sei o quê, e eu fumava direto na casa dela. Aí depois ela começou a juntar com 
as colegas dela, as colega dela levava pra ela, às vezes eu não tinha, eles me trancava dentro do 
quarto e fumava. E eu lá dentro chorando, querendo fumar. Muitas vezes eu chorava pra eles me dá 
um pedacinho e eles não me davam. E nesse último domingo que eu vim pra cá, Deus foi tão 
grande! Aí eles falaram e eu escutei. Eu fui no banheiro, ela tava com a colega dela lá. Eu escondida 
dentro do banheiro e eu escutei ela falando assim: “É seis horas, o jacaré vai abraçar”. Era alguma 
coisa pra mim, eu sentindo aquele peso no peito. Aí eu pensei: “Meu Deus, é alguma coisa pra mim, 
porque elas não tavam enturmando comigo mais, ela tavam só separadas, só separadas”. Aí senti 
aquilo ali e umas 5 e pouca eu saí da casa e fui embora, ela falando: “Não, quê isso, vai embora 
não”. Eu falei: “Não, eu quero ir embora”. Nisso que eu saí 5 e pouca, vi vários carros de Viçosa, não 
sei que tipo de carro era aquele, prata, preto, não era coisa da minha cabeça, porque a onda já tinha 
passado. Aí uma das moças nova rodando em volta do negócio e quando eu ia pra outro lugar, pra 
outro... eu falei: “Ah... vou fumar lá na Cracolândia”. Aí topei com uma negona, pôs uma tôca assim 
na cabeça, aí eu: “Meu Deus, tô com peito pesado, alguma coisa vai acontecer comigo”. E aí eu 
cismei com minha roupa: “Eles vão botar droga na minha roupa...”,  que eu estava com sacola de 
roupa,”... e vão chamar a polícia pra mim e a policia vai me pegar”. Umas 5 gramas é trafico, né? 
Cinco grama é R$ 100,00. Cem reais a pessoa vai no inferno. Aí fiquei com aquilo na cabeça, eu 
peguei minha sacolinha de roupa, fui andando sem orientação. O que eu fazia, o que eu fazia? Aí 
falei: “Vou perguntar a outra gagá”, é outra que tem ali, “se tem inalação pra mim”. E ela sempre 
falando comigo assim: “Vai dormir na casa de fulano lá, eles ficam tudo fumando lá. Eu, a 
barrigudinha, a outra, vamos fumar lá, e a casa do cara não tem nem porta”. E esse senhor não, a 
casa dele tem porta que ele tem família. A família dele até fica brava, que vive em São Paulo. Eu 
acho que eles pensaram assim: “Pegarem ela aqui dentro vai dá problema pro senhor, e lá no do 
beco que mora sozinho lá, eles pode pegar ela que não dá problema nenhum”. 

Isso veio da minha cabeça, né? Eu não sei não, isso veio da minha cabeça. Aí eu falei assim: “Eu 
vou descer, eu vou embora”. Na hora que eu tava descendo, ela falou assim: “Vão lá em cima?”. Aí 
na hora que eu tava subindo, eu perguntei: ”Tem armação?”. Ela falou: “Não. Menina, isso é paranoia 
da sua cabeça, você tá é pirando, tem nada a ver não, vamos fumar mais uma”. Aí eu entrei na casa 
do velho de novo pra fumar. Aí aquela situação pesou de novo, mesmo negócio. Aí falei: “Sabe de 
uma coisa? Eu não quero mais não”.  Ela falou: “Não vai ali em cima ali? O rapaz que te deve 10 
reais tá lá”.  Mentira. O rapaz nem tava lá, mas eu também não subi não. O rapaz que tinha ficado 
com ele me deu 10, depois me dava os outros 10. Aí ela: “Vai lá, vai lá. Aí, tava lá no bar, o dono do 
bar subiu lá agora”. Aí eu falei assim: “Então tá bom, eu vou ali embaixo, ali tomar uma pinga e 
depois eu vou lá”. Aí quando eu já desci tinha um policial civil que é muito meu amigo, né? Mora 
pertinho. Aí eu falei: “Oh, Maurício, tô descendo e tem 2 caras pra me pegar e 2 cara do mal. Eu vi 
fazendo assim pro outro, aí eu falei: “Estou indo embora pra casa agora”, se eu não chegar em casa, 
alguém fizer alguma coisa comigo, o senhor sabe que as duas que estava lá em cima comigo que 
mandou me pegar”. E o cara que tava de camisa vermelha desceu seguindo eu até lá embaixo e eu 
rezando: “Senhor, meu Deus, seja a lâmpada do meu pé, a luz do meu caminho, meu Deus, deixa eu 
viver pra eu cuidar do meu filho, me dá a última chance, meu Deus, que eu sei que tá pra acontecer, 
dessa vez vai acontecer”. Eu vim pedindo a Deus, fui orando e o cara falando no celular, lá na frente 
falando. Aí tinha uma moto encostada na parede assim, aí eu ficava andando, andando, aí Deus 
iluminava que sempre vinha uma pessoa conhecida conversando comigo, isso até eu chegar lá na 
casa da menina que é crente. Que eu conversei com ela tudo, e ela falou, eu falei com ela, ela falou: 
“Engraçado você vir conversar comigo, meu peito tá pesado, vai acontecer alguma coisa, vai 
acontecer”. Aí ela falou: “Não é paranoia sua. Pode acontecer na sua casa, você tem que saber da 
sua família lá. Mas com você não, você pode ficar tranquila. Ela queria que você ficasse tranquila lá, 
pra acontecer com você lá dentro”. Aí eu falei com ela: “Não, agora graças a Deus eu tô aqui. Já deu 
tempo. Que o rapaz que tava de camisa vermelha me seguindo sumiu”. E toda hora ele tava no 
telefone... sumiu. E eu falei com Maurício, e Maurício falou assim: “Não, pode descer que daqui a 
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pouco eu vou descer”. Aí cheguei, cheguei no missionário Júnior. Tava até na igreja, eu com 
shortinho vagabundo... Aí chamei o Júnior: “Aconteceu isso aqui e foi Deus que me trouxe aqui, 
porque por isso aqui ou eu tava na cadeia, ou eu toda tava toda quebrada, porque eles iam me bater 
e bater muito”. Aí ele orou e falou: “Não, pode entrar aqui dentro”. Orou por mim. Aí quando foi terça-
feira, ele falou: “Você quer ir mesmo?”. Eu falei: “Quero”. Ele falou: “Te levo amanhã”. Aí eu: “Graças 
a Deus porque eu passei aperto demais, nunca mais”. E eu com medo, pensando assim: “Ai, meu 
Deus... não vão me pegar porque eu sou esperta e as coisa tá vindo na minha cabeça, mas que 
medo deles pegar meu menino, né?”. Porque minha sobrinha tá de 11 anos, vai  passear com ele, 
mas Deus foi tão grande que nunca aconteceu nada com eles. 

Entrevistadora- E você consegue, Viviane, descrever como você sentia quando você usava uma 
quantidade maior de crack ou de álcool, o que você sentia nesse momento, o que você pensava? 

Entrevistada- Quando eu usava crack eu ficava doida, eu ficava doida, eu só queria mais, quando 
acabava eu queria mais, queria porque queria, arrumava dinheiro. 

Entrevistadora- E o álcool? 

Entrevistada- O álcool não. Porque, na cidade, eu falava: “Você paga uma pinga pra mim?”, “Pago”. 
“Você paga uma garrafa dessa pra mim?”, “Pago”. O álcool... 

Entrevistadora- Não causava um efeito sobre você? 

Entrevistada- Não, e eu não era assim de ficar bebendo toda hora, todo dia, só de vez em quando. 

Entrevistadora- E você consegue... 

Entrevistada- E quando eu queria fumar, aí que eu extrapolava na pinga, pra dá me dá uma agitação 
pra mim ter coragem. 

Entrevistadora- Entendi, e quando o efeito do álcool acabava, como você se sentia? 

Entrevistada- Eu bebia, quando o efeito do álcool acabava eu ia dormir. 

Entrevistadora- E o do crack? 

Entrevistada- O do crack eu ficava a noite toda vagando, eles apelidaram eu de Zumbi. 

Entrevistadora- Aí passou o efeito do crack, como que você se sentia? 

Entrevistada- Ah, eu ficava deprimida, né? Querendo parar. Aí eu falava: “Podia suicidar, porque isso 
não é vida não. Eu não aguento mais, ando suja...”. Se às vezes eu ganhava um dinheiro pra 
comprar um trem pra mim comer, eu pegava e se virava pra comprar pedra. Passava muita fome 
com dinheiro pra comprar pedra. 

Entrevistadora- Como que você se sentia, vamos caminhar pra nossa última pergunta, como que 
você se sentia pela falta prolongada do craque? 

Entrevistada- Quando eu tentava parar? 

Entrevistadora- Não, quando você... isso... ficava sem usar, e você, ou você estava ali querendo a 
pedra e não conseguia, ou você estava decidida mesmo a parar e estava tentando não usar. Como 
que você se sentia com essa falta aí? 

Entrevistada- Ah, eu ficava nervosa. Meu irmão chegava, eu ficava xingando ele, e eu ficava só com 
aquele pensamento. Era igual um chip.  

Aí gente, eu podia ter uma calça aqui pra mim trocar, uma blusa aqui pra mim trocar, eu peguei 
minha roupa de cama tudo, aí vou juntando com dinheiro e quero fumar. E inclusive eu tô aqui 
parece que tem um chip. Aí eu fico lembrando daquelas turma toda que nós fuma lá. “Ah, eu troquei 
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aquele DVD um dia por uma de 5, eu podia ter pegado uma 6...”. Fica um chip, tudo gravado, tudo 
gravado, mas da droga. 

Entrevistadora- E agora você esta tentando um novo tempo. 

Entrevistada- Se Deus quiser, e eu vou ter um novo tempo. Eu vou, se não Deus não vai me perdoar 
nunca mais. 

Entrevistadora- E eu quero te agradecer demais, Viviane, por esse carinho, por essa entrevista, e 
quero desejar pra você muito sucesso no seu tratamento, vou ficar na torcida aí pra você chegar até 
o final. 

Entrevistada- Eu quero meu filho, eu quero que ele seja um grande homem. E não quero 
decepcioná-lo, que eu sou de família humilde me ajudando. 
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Entrevista Mary 
 

Entrevistadora- Você é a Mary. Sua idade, minha querida? 

Entrevistada- 38 

Entrevistadora- Casada, solteira? 

Entrevistada- Solteira.  

Entrevistadora- Filhos? 

Entrevistada- Não. 

Entrevistadora- Quanto tempo que você esta aqui na instituição? 

Entrevistada- 3 meses. 

Entrevistadora- 3 meses! Meus parabéns, Mary, meus parabéns, você esta conseguindo, você esta 
conseguindo (risos). Que tipo de droga você fazia uso? 

Entrevistada- O álcool. 

Entrevistadora- E há quanto tempo, Mary? 

Entrevistada- É... direto, direto tinha uns 5, 6 anos. 

Entrevistadora- E por que você veio pra cá? 

Entrevistada- Porque eu tava, eu não tava conseguindo parar sozinha, não tava conseguindo.  

Entrevistadora- Como foi que você chegou aqui na comunidade? Você veio sozinha? Alguém te 
trouxe? 

Entrevistada- Foi minha irmã que me trouxe. 

Entrevistadora- Mas você quis vir ou foi uma pressão dela? Como que foi isso? 

Entrevistada- Não,foi porque eu quis vir mesmo eu já estou aqui pela segunda vez, eu tive aqui em 
2010, aí fiquei 42 dias só. Achei que tava bom, preparada, aí a recaída foi pior. 

Entrevistadora- E como é que foi essa sua decisão de voltar para a comunidade? 

Entrevistada- É... é que eu tava com um relacionamento lá. Aí terminou por causa da bebida. Eu tava 
bebendo demais, eu fiquei, sei lá... eu tava deprimida e tudo eu ia, procurava no álcool algum refugio 
e acabou piorando, né? Eu tenho problemas também de saúde, eu tomo medicamentos controlados, 
então não posso. 

Entrevistadora- Então nesse processo você decidiu. Como é que foi que você falou assim: “Agora tá 
na hora de eu ir lá”. Como que foi isso? 

Entrevistada- Foi minha irmã. Falou que ligou pra lá pra Rosângela e tem uma vaga. E ela já tinha 
falado assim: “Oh, se tiver uma vaga você vai”. Aí eu falei: “Tá”. Aí surgiu uma na sexta-feira à noite 
e ela falou: “Amanhã você está indo pra clínica”. Arrumei minhas coisas... (silêncio) 

 
Entrevistadora- Quando você estava usando muito álcool, bebendo muito, você sentia vontade de 
parar? 

Entrevistada- Sentia sim. 



239 

 

Entrevistadora- Em que momento você sentia essa vontade de parar?  Era depois que o efeito 
passava, era no meio, era durante ,era como? 

Entrevistada- Era depois. 

Entrevistadora - O que você pensava? 

Entrevistada- Eu acordava com ressaca, lá fora eu já consegui ficar uns 3 meses sem usar, mas 
acontecia alguma coisa e aí eu tava no álcool de novo. 

Entrevistadora- Alguma coisa como? 

Entrevistada- Assim é... é... ah, eu não sei explicar é... qualquer problema, qualquer situações. 

Entrevistadora- Você acaba usando, né? 

A entrevistada acena com a cabeça dando uma resposta positiva. 

Entrevistadora - E como você descreveria esse momento que você estava conseguindo ficar sem 
usar tudo, digo, sem beber, e aí de repente você bebe de novo?  

Entrevistada- Eu descreveria que, além de ser uma recaída, é uma burrice, né, e também a ausência 
de Deus na minha vida. 

Entrevistadora- Mary, você lembra qual foi a primeira vez que você bebeu? 

Entrevistada- Eu lembro sim. 

Entrevistadora- Você lembra? Foi quando? 

Entrevistada- Ah... Porque eu sempre trabalhei em bar. Aí de vez em quando eu tomava uma 
cervejinha, mas não era com frequência. De um tempo pra cá, de uns 5 a 6 anos, que eu passei a... 
vamos dizer que mais frequente. 

Entrevistadora - Então a primeira vez que você usou foi no seu trabalho? 

Entrevistada- Foi. 

Entrevistadora- Alguém te ofereceu? Você que pegou? 

Entrevistadora- Eu que peguei. Porque eu via as pessoas ali, como que fala? Bebendo... Aí eu 
experimentei por curiosidade. 

Entrevistadora- Nessa hora que você experimentou, você sente que poderia ter dito: “Não, eu não 
vou beber”, ou era irresistível pra você? 

Entrevistada- Olha tinha dia que... era irresistível, por eu estar ali todos os dias no meio da bebida 
vendo as pessoas ali, bebendo, uma contando os problemas. Aí eu pensava: “Voltei”. (falou bem 
baixinho) 

Entrevistadora- Você consegue identificar alguma circunstância ou alguma pessoa que tenha te 
influenciado a entrar no vício da bebida? 

Entrevistadora- Não, é o próprio ambiente mesmo, eu comecei a trabalhar com 13 a 14 anos com 
meu tio no bar. Aí teve uma vez, eu era ainda de menor, eu tinha tomado um cálice de vinho, aí por 
nunca ter bebido, aquilo me deixou muito coisa, mas me deixou assim meio tonta, meio leve, sei lá 
como é... O próprio ambiente mesmo, entendeu como? 

Entrevistadora- Entendi. E agora que você parou de beber, você identificaria alguém que te 
influenciou ou alguma circunstância que te influenciou a parar de beber e vir pra clínica? 

Entrevistada- Minha irmã.  
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Entrevistadora- Ela foi importante nesse processo? 

Entrevistada- Está sendo. Porque eu não tenho pai e não tenho mãe mais, então ela assim, por ser 
mais velha, se preocupa mais, né? 

Entrevistadora- Tem esse cuidado, né? E me fala uma coisa, Mary, a partir de que momento você 
percebeu que estava bebendo demais? Você consegue lembrar isso? Que você percebeu: “Gente! 
Eu tô bebendo muito, eu não posso continuar assim!”? 

Entrevistada- Dessa segunda vez que eu estive aqui, eu tive aqui em 2010, eu tinha vindo em 
novembro, vai fazer 2 anos. É... desse tempo pra cá que eu comecei a beber descontroladamente. 
(falou pausadamente) 

Entrevistadora- E como você percebeu que estava descontrolado esse seu beber? Por que que você 
esta dizendo que estava descontrolado, o que é descontrolado? 

Entrevistada- Beber muito, sabe, enquanto eu não desmaiava, enquanto....não tava bom. Às vezes, 
tipo assim, se fosse uma cerveja, eu tinha que beber sete, antes eu bebia assim em bailes, dois ou 
três cervejas em bailes, e às vezes minhas irmãs tinham que ir me buscar porque sabia como eu 
ficava. Enfim, eu estava bebendo em casa. Aí eu falei assim: “Não!”. Aí vinha na minha mente assim: 
“Vou tomar uma”. Aí tomava umas 3, aí aquelas 3 não adiantava, sabe, tomava compulsivamente, 
enquanto eu não ficava tonta, mesmo embriagada, eu não parava. 

Entrevistadora- Aí você começou a perceber, né? E me fala uma coisa, você consegue identificar a 
diferença entre ficar alegrinha e estar bêbada mesmo, tem diferença? 

Entrevistada- Tem muita. 

Entrevistadora- Fala pra mim.  

Entrevistada - Bêbada, no meu ponto de vista, eu logo... eu (pausa), eu, eu, eu logo, por eu beber 
descontroladamente eu desmaiava. Já aconteceu de eu deixar comida, deixar panela queimando no 
fogo... e muitas outras coisas. Às vezes eu tava assim. Mesmo quando eu tava assim, que as minhas 
irmãs percebiam, sabiam que eu tava bebendo porque as drogas me transforma, sabe? A droga me 
transformava. Mesmo eu tando alegre ou tonta demais, eu já desmaiava na cama, eu desmaiava 
assim... eu tinha aquele sono pesado, você podia chamar, chamar, que eu não levantava. 

Entrevistadora- Você apagava? Quando você estava muito bêbada você apagava, e quando você só 
ficava alegrinha, como você se sentia? 
 
Entrevistada- Assim tinha vezes que até, no começo, minhas irmãs falavam: “Para com isso, para de 
beber!”.  Já chegaram a pegar meus documentos, dinheiro às vezes, coisas pra mim não... pra eu 
evitar de comprar mais bebida, e eu ficava nervosa. 

Entrevistadora- Você ficava nervosa? Por que você queria beber mais? 
 
Entrevistada- Eu já cheguei ao ponto de discutir com minhas irmãs e no outro dia, e tinha vezes que 
eu tava bêbada mesmo, de discutir com elas e não me lembrar. Já perdi o quê? Dinheiro, dinheiro 
que eu recebia. Tava assim. No meu físico, por fora parecia que eu tava boa, mas na minha mente já 
tava além, né? Tipo assim, já cheguei ao ponto de ser carregada, de tá na festa na casa de amigos, 
perto mesmo, e ser carregada pra casa mesmo. 

Entrevistadora- E o que acontecia com você, quando você tomava uma garrafa só de cerveja? 

Entrevistada- Aí abria caminho pras outras, né, primeiro... 

Entrevistadora- Mas você não desmaiava? 

Entrevistada- Não. 

Entrevistadora- Você ficava como com uma garrafa só? 
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Entrevistada- Não. 

Entrevistadora- Você não ficava com uma garrafa? 

Entrevistada- Não. E não só cerveja; por último eu tava bebendo cachaça, até álcool. 

Entrevistadora- Entendi. E me fala uma coisa, como você sentia depois que o efeito passava? 

Entrevistada- Ah... muita dor de cabeça! Eu comecei até a dar um probleminha no fígado por causa 
da bebida, que eu fiz um exame e acusou. Não é sério, mas se eu continuar... eu fui no psiquiatra lá 
e ele falou que se eu continuasse a beber seria pior, né? 

Entrevistadora- Entendi. Como que você se sentia quando você estava com muita vontade de beber 
e não estava com dinheiro ou não tinha acesso, como que você se sentia pela falta da bebida? 

Entrevistada- Ah... muito ansiosa. Eu já cheguei, tipo assim, com essa pessoa mesmo, a juntar 
moedas, já cheguei a pegar moedas dele. Aí tinha um bar lá que me vendia assim, me vendia pra eu 
pagar depois, sabe? Eu recebia meu dinheiro de aluguel, coisa assim, e ia pagar. Eu não podia 
receber dinheiro, se eu tivesse com dinheiro... 

Entrevistadora- Entendi. Mary, quais são seus planos daqui pra frente? 

Entrevistada- Ah... me batizar. Eu nasci no berço católico, mas assim... se eu não me batizar e pegar 
comunhão com Jesus, pode acontecer eu ficar aqui 9 meses, e eu tipo assim... meu alvo agora é ... é 
unir com minha família. Tipo assim, já é uma família unida, mas recuperar o que eu perdi, tipo assim, 
recuperar a confiança. É, né? Muitas outras coisas... 

Entrevistadora- Entendi, e você vai conseguir, Mary.  

Entrevistada- E até a saúde também (risos). 

Entrevistadora- Você vai ficar ótima, se Deus quiser. Eu te desejo uma excelente recuperação, fica 
firme, você já ficou até aqui e eu te desejo que você chegue até o fim e saia daqui curada. 

Entrevistada- Amém! 

Entrevistadora- Muito obrigada. 
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Entrevista de Neide 

 

Entrevistadora- Você é a Neide? 

Entrevistada- Isso. 

Entrevistadora-Neide, quantos anos minha querida? 

Entrevistada- Trinta... até que Deus tá me permitindo 36. 

Entrevistadora- 36. Casada, solteira? 

Entrevistada- Casada, graças a Deus. 

Entrevistadora- Filhos? 

Entrevistada- Sim. 

Entrevistadora- Quantos? 

Entrevistada- 2. 

Entrevistadora- 2 filhos. Está há quanto tempo aqui na instituição? 

Entrevistada- Não tem nem 1 mês, tem 15 dias. 

Entrevistadora- E que tipo de droga você estava fazendo uso? 

Entrevistada- Crack. 

Entrevistadora- Crack. 

Entrevistada- E cocaína. 

Entrevistadora- Você usava junto, separado? 

Entrevistada- Separado. 

Entrevistadora- Alternado, né. 

Entrevistada- Às vezes tava usando junto, aquela bola de neve. 

Entrevistadora- Álcool também? 

Entrevistada- É... álcool não. Álcool eu tomava de vez em quando, só quando tinha aquela turminha, 
né. Aí eu tomava pra poder despistar, pra ingerir, pra poder passar o efeito de uma coisa pra outra. 

Entrevistadora-  Mas não era sempre não, né? E quanto tempo você é usuária de cocaína? 

Entrevistada- Você me pegou agora. Oh... Eu sou usuária de cocaína tem... deixa eu voltar aqui  na 
época quando eu casei... quando eu fiz um ano de casada eu tava usando cocaína. Eu tenho 8 
anos...7,  7 anos de casada, então tem 6 anos que eu uso cocaína. 

Entrevistadora-  E o crack? 

Entrevistada- 1 e meio. 
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Entrevistadora- Então só foi conhecer o crack quase 6 anos depois de conhecer a cocaína? E por 
que você está aqui, Neide? 

Entrevistada- Porque eu quero me livrar disso. 

Entrevistadora- E como que você chegou aqui na comunidade, você veio sozinha, alguém te trouxe? 

Entrevistada- Não, não, eu pedi socorro, eu pedi socorro. Assim, não por família, nada a ver com a 
família. Foi porque um domingo, vou te explicar o que foi que aconteceu. Um certo domingo eu 
estava passando, descendo. Eu levantei, eu nem dormi, vou falar a verdade pra você, eu tinha feito 
tanta cagada no sábado, eu e meu marido tinha feito tanta cagada! Nós tinha vendido televisão, nós 
tinha vendido botijão de gás.  

Entrevistadora- Ele também é usuário? 

Entrevistada- Ele é usuário. Então, ele tá se tratando na clínica de Cristolândia lá em Belo Horizonte. 

Entrevistadora- Opa! 

Entrevistada- O quê? 

Entrevistadora- É mesmo? 

Entrevistada- É! Ele ligou pra mim no sábado agora, falou: “Neide, o que você tem que eu tô sentindo 
também?”. Porque nós dois tem uma comunicação mais ou menos, acho que é intelectual também, 
não sei.  Ele ligou pra mim, eu falei com Rosângela, eu não quero falar com ele não, mas ela falou: 
“Ele quer falar com você”. Ele falou: “O que você tem? Você não está bem”.  Eu falei: “Realmente eu 
não estou bem. Não. Eu tô querendo ir embora. Eu estou querendo ir embora, eu não estou me 
sentindo assim, eu tô me sentindo sufocada”.  Porque eu era uma pessoa que andava, saía, corria, 
eu fazia meus trem, eu via gente, eu conversava. Por mais que eu tinha a droga, eu sou uma muito 
comunicativa, eu trabalhava, eu conversava com todo mundo, eu tinha um diálogo, eu mexia com 
um, mexia com outro. Meu marido falava assim: “Você tem  que se candidatar, você conhece todo 
mundo”. Lógico! Deixa eu conhecer um homem. Ele morria de ciúme, ele tinha um ciúme danado, eu 
gostava de conversar só com homem, com mulher eu não gostava não, mulher é fofoqueira 
(sorrindo), e homem não. Homem onde eu chegava: “ Vem cá, meu bem, meu amor”. Me abraçava: 
“Não, minha linda, minha loira”. Eu tinha cabelo loiro. “Oh! Minha loira, chega aí, me abraça, vem cá, 
vamos conversar, bater um papo, o quê que tá pegando?“. Então... e aqui eu tô me sentindo 
shiuuuuu (apontando para baixo). 

Entrevistadora - Mas a principio você que decidiu vir pra cá, não?  

Entrevistada - Foi, foi... Eu estava passando na porta da Cristolândia num domingo. E eu conheci o 
pastor chamado... é... não sei não, Gleydson, Gladson, e eu falei assim pra ele: “Por um acaso aqui 
tem clínica? É uma clínica?  O que é isso aqui?”.  Eu não sabia, eu passava na porta todo dia, mas 
são sabia o que era aquilo, só via escrito Jesus não sei o quê...Cristolândia pa-ra-ra, mas não sabia 
o que era aquilo. Um dia a curiosidade bateu, irmã. Sem saber o que era aquilo, eu perguntei: “Aqui é 
o quê?”. “Aqui é uma clínica pra dependente químico. Aqui temos culto todos os dias, a senhora 
pode vir”.  Eu falei: “É só pra homem ou é pra mulher também?”. Ele falou assim: “Não, aqui tem pra 
mulher também. Nós ajudamos as mulheres e tals”. “Pois é, então o senhor me faça um favor (risos). 
O senhor me faça o favor de me colocar aí dentro porque eu não aguento mais viver nessa vida de 
miséria”. Eu tava dormindo na rua, colega. Eu tava dormindo no chão, na casa dos outros. Eu dormi 
duas noites na casa do irmão dele no chão, no chão puro, sem ter nada de comer. Eu fui pro parque 
municipal de Belo Horizonte, deitamos na grama e falamos: “Moisés, o que vai ser de nós? Ou dá um 
tiro na cabeça, ou enfio debaixo de um carro, e ocê faz o que quiser da sua vida, ou ocê enfia nessa 
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lagoa aí e suicida. Porque eu não sei nada mesmo”. Eu tava pensando até em me suicidar, irmã, 
sem brincadeira nenhuma. A realidade é essa, porque você vai chegando um ponto em que você não 
aguenta mais. Você já não tem solução, e a droga já não tava me fazendo tanto efeito mais. Eu tava 
fumando e tava a mesma coisa de não tá fumando nada. É igual remédio, você toma e já não tá 
fazendo mais efeito, seu corpo já fica... já fica impregnado no seu corpo. E aí eu falei: “Pastor, o 
senhor arruma pra mim?”. Ele falou: “Lógico. irmã!  A senhora quer mesmo de verdade?”. Eu disse: 
“Lógico, irmão, eu quero sim, eu quero me libertar disso, e eu quero que esse homem aqui também”. 
Eu falei pra ele desse jeito: “E eu quero pra esse homem aqui também, porque eu não quero perder 
meu casamento. Eu não quero que meu casamento se afunde mais”. Aí ele falou: “Não.É agora. 
Passa pra dentro, e a senhora também passa”. Aí eu falei: “Mas eu não tenho nada, eu não tenho 
roupa, eu não tenho nada”. Ele disse: “Irmã, não preocupa. Aqui nós arruma tudo pra senhora: 
calcinha, sutiã, tudo que precisa, aqui a gente arruma pra senhora”. Mas aí ele disse assim: “Eu 
tenho uma noticia muito triste pra te dá, ou às vezes muito boa. A clínica não é aqui”. Aí eu: “É aonde 
que é pastor?”. “É no Rio de Janeiro”. Aí eu: “Quê?”. Eu pensei comigo: “Quê? Como é que eu vou  
fazer com a família? Eu não vou receber visita? Eu não vou ter ninguém por mim, o Senhor vai fazer 
isso comigo?”. Aí ele falou: “A senhora que decide: ou a senhora vai, ou a senhora fica na rua”. Eu 
disse: “Pastor!”. Ele disse: “Sem conversa, irmã.”.  Aí eu chorei, chorei, papapa... eu falei: “Seja o que 
Deus quiser”.  

Entrevistadora- E aí resolveu vir. 

Entrevistada- Nem falei com minha mãe, nem falei com ninguém, que se eu falasse com minha mãe, 
ela ia falar: “Minha filha, não faz isso não porque você não conhece ninguém lá. O que você vai fazer 
lá? É tão longe!”. Aí eu falei: “Boca de siri”. Aí passei 4 dias que foi na terça, eu passei terça, quarta, 
quinta, aí quando foi na sexta-feira, até sexta-feira eu fiquei na casa das irmãs que tem lá, que 
chama, é casa de mães com filhos. Eu não sei se aqui tem; lá fica mãe com criança. Então quando 
ela sai do presídio elas vão pra lá, né? Aprender, né, a cuidar da criança e tal. Aí eu comecei a ficar 
lá sozinha. As mulher com os meninos e eu não podia chamar atenção, porque a mãe que tinha que 
chamar atenção, não é a pessoa de fora. Eu até tomava umas bronquinhas porque eu tava 
corrigindo, até porque eu peguei a criança no colo, a coordenadora falou assim: “Não pode”. Aí falei: 
“Tudo bem”. Quando chegou na terça-feira eu: “Nossa... ( sorrindo), a irmã arrumou a mala pra 
mim!”. Quando eu cheguei lá, eu falei: “Isso é pra mim?”. Ela disse: ”É. A passagem já tá comprada. 
Sete horas da noite você vai sair daqui”.  O pastor olhou pra mim e disse: “Você tem certeza?”. Eu 
olhei pro meu marido assim, ele falou: “Vai na fé, minha irmã, vai na fé, minha filha, se você quer 
recuperação, quer recuperar nosso casamento, vai na fé”. Aí veio mil e uma coisa na minha cabeça: 
“Meu marido vai me largar. Ele tá mandando eu ir pra lá pra ele arrumar outra aqui”. Você sabe como 
o diabo é astucioso, irmã, eu sem querer tô tomando seu tempo aqui, desculpa. 

Entrevistadora- Não, pelo amor de Deus, pode falar à vontade. 

Entrevistada- Ele foi falando e eu fui criando uma porção de coisa na minha cabeça: “Eles estão me 
colocando aqui pro meu marido ir pra rua, pro meu marido arrumar outra e me largar e me deixar lá 
no Rio de Janeiro”. E eu vim pensando isso pelo caminho. Eu fiquei louca, e eu tinha vontade de 
fumar pedra e eles não larga a gente por nada, né (risos). E eu falei: “Jesus, eu tenho que arrumar 
um dinheiro pra fumar uma pedra. Eu tô doida pra fumar uma pedra, nosso pai, eu vou assim de cara 
limpa? E se chegar lá e se não tiver ninguém lá pra me buscar? Como é que eu vou fazer pra mim 
voltar? Eu não vou pedir carona pra ninguém. Eu não conheço ninguém nesse lugar. Eles não me 
deram telefone de ninguém aqui, não me deram nada”. 

Entrevistadora- Muitos motivos pra você decidir não vir. 

Entrevistada- É. Não me deram telefone de ninguém. Não me deram um tostão pra mim comer na 
estrada. Você imagina eu assim: “O que que eu vou fazer?”. A única forma que passou na minha 
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cabeça foi assim: “Você veste a camisa da igreja, irmã. A camisa amarela e vai com ela que eles vão 
te identificar lá na rodoviária com ela”. Aí falei: “Tá”. Chegou aqui, duas rodoviárias. Aí eu: “Meu pai, 
onde eu vou? Primeira ou segunda? Eu não conheço nada, eu não sei se eles vão tá na primeira ou 
vão tá na segunda”. Aí eu desci aqui, nessa daqui central, e comecei: “Pai celeste, Pai amado, me 
ajuda pelo amor de Deus”.  Eu sou apavorada, eu sou assim, meu negócio é pra ontem. entendeu? 
Meu negócio é de ontem, é pra ontem, e a droga faz eu acalmar mais nesse ponto. Eu fico mais... a 
cocaína já me deixa thuthuthuthu (balança a cabeça e o tronco). 

Entrevistadora- Ligada? 

Entrevistada- No 220 ou 320 se for necessário. Se eu cheirar uma aqui, eu saio limpando essa casa 
todinha, lavando as roupas das internas todinhas, fazendo as comida. Deixo tudo um brinco. A 
cocaína. Agora, o crack me deixa em pânico. 

Entrevistadora- Pânico! 

Entrevistada- Pânico, já é diferente de... 

Entrevistadora- Independente da quantidade de pedra que você fumar? 

Entrevistada- É o pânico, é o pânico. Vou a primeira, oh o crack (fazendo o gestual de alguém que 
está usando a pedra do crack). Oh, desculpa. 

Entrevistadora- Não, fica à vontade. 

Entrevistada- É simulação, tá?  Aqui, faz de conta que isso aqui é uma pedrinha de 10 reais. Essa 
quantidade é o que eu consigo puxar, porque se eu pôr mais eu vou engasgar, entendeu? Bateu a 
onda. 

Entrevistadora- Fica tranquila? 

Entrevistada- Mas eu já começo a querer a segunda. Aí a hora que eu coloco a segunda o pânico 
vem. 

Entrevistadora- É a partir da segunda que você percebe isso? 

Entrevistada- E não adianta, aí eu já quero mais. 

Entrevistadora- Mesmo com o pânico? 

Entrevistada- Mesmo com o pânico eu quero mais. Eu quero mais e aquilo, eu vou ficando assim, eu 
dou a primeira e fico com o negócio na mão. Eu não consigo soltar. Se o policial chegar, alguém 
chegar, eu tô com o negócio na mão. Eu fico olhando, olhando se tem alguém me olhando. O pânico 
é o medo da minha mãe chegar e pegar. Mais era o medo da minha mãe chegar e pegar. Porque a 
minha mãe, eu confessei pra ela que eu usava droga, mas eu confessei pra ela que eu cheirava pó, 
eu não confessei pra ela que usava pedra. Confessei pra ela que eu usava pó... eu não gosto de ficar 
lembrando disso porque eu tô na abstinência ainda, entendeu? Eu confessei pra ela: “Mãe, eu uso 
pó. Infelizmente, eu uso pó” . Tanto que quando eu fiz um ano de casamento eu fui pra praia lá, 
Guarapari. Eu levei um tanto assim de pó. A senhora imagina o que é um tanto assim de pó pra uma 
pessoa só. Eu fiquei um feriado de quinze de... janeiro, fevereiro, março, abril, foi no mês de abril que 
eu casei, feriado de abril porque eu casei no dia 18 de abril, casei 18 no civil e dia 26 na igreja. Então 
foi num feriado desse de abril. Nessa data assim eu tava fazendo um ano e eu tava na praia. Quinze 
de abril, um trem assim, era uma caravana, era excursão, e toda hora eu ia no banheiro, e meu 
marido já tava assim:  “O que que tanto você vai no banheiro?“. Ele não sabia.  
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Entrevistadora- Seu marido não era usuário, então? 

Entrevistada- Meu marido era usuário de pedra. 

Entrevistadora- Já era usuário de pedra? 

Entrevistada- Já era usuário de pedra, e eu usava pó. Mas quando eu casei com ele eu tinha 16 
anos, 16 pra 17, são 20 anos juntos e somos casados legalmente no papel porque de tanto 
papapapapa no meu ouvido são 7 anos,  

Entrevistadora- Uma vida, né. No papel, mas de convivência tem muito mais. 

Entrevistada- Nós já passamos cada luta juntos, irmã, pelo amor de Deus. Ele sofreu um acidente, 
quebrou os 2 braços dele. Isso aqui oh então, ele ficava assim, ele não podia trabalhar ,ele não podia 
comer, ele não podia nada. Até pra tomar banho parara popo, as coisas mais... até as necessidades 
fisiológicas dele, eu tinha que tá ajudando. Eu tinha que dá remédio na hora certa, comida na hora 
certa, porque o antibiótico corrói o estômago, tinha que tá levando pro médico pra poder olhar, pra 
ver se tava ficand,o se tinha alguma reação... 

Entrevistadora- Mas Neide... 

Entrevistada- Eu não usava... 

Entrevistadora- Você não usava? 

Entrevistada- Não, então eu era lúcida. Ele me conhece, eu era uma mulher despachada, tal, tal: 
“Oh, doutor, é assim, assim, vem cá, resolve, vamos resolver o problema aqui, desembola”.  Eu sou 
o tipo que desembola as coisas. 

Entrevistadora- Mas quando você estava no uso, pensa assim, no uso da cocaína, quando foi que 
você percebeu que estava dependente daquilo, Neide? Você percebeu assim: “Não estou fazendo 
mais um uso social não, eu já fiquei dependente desse negócio”, você percebeu que aumentou seu 
padrão de uso? 

Entrevistada- Ah era todo dia, era todo dia. A minha vizinha tá aqui, minha porta tá aqui, a porta dela 
tá aqui, abria a porta: “Bom dia, vizinha.”. Aí nós tinha um codigozinho pra ninguém ficar 
perguntando: “E aí, hoje tem laranja ou hoje tem limão?”. Laranja era 10 reais, limão era 5, que era 
metade, menor. Aí nós duas começava: “Não. Hoje nós duas tem laranja, vai ser uma carga de 
laranja hoje, laranja barãozona”. Tinha carga bonita, escama de peixe, a tal maldita escama de peixe 
te deixa assim, com coração aqui saindo aqui. E ocê ofegante, não deixa você comer, só quer beber 
água, só beber refrigerante, qualquer coisa que tira a secura e o nariz, só assim, né? Aí os outros 
pensa assim: “Você tá cheirando é pó porque você tá com esse nariz desse jeito”. E eu não tô 
aguentando, aonde eu vou arrumar pó aqui dentro? Graças a Deus, quando a gente chega aqui, as 
coisas da gente é tudo revistado. É tudo bonitinho, graças a Deus. Então não tem nem jeito. Então 
quando eu saí de lá eu não tava nem pensando no pó, eu tava pensando na pedra (risos). Ai, Jesus, 
misericórdia. 

Entrevistadora-  Não, mas é o processo. Me fala uma coisa: Quando você estava fazendo uso 
contínuo, tanto da cocaína quanto do crack, depois, né, você sentia vontade de parar, Neide? 

Entrevistada- De vir a depressão. 

Entrevistadora- Quando vinha a depressão? 
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Entrevistada- De vir a depressão quando terminava o efeito da droga, quando o efeito da droga 
passa. 

Entrevistadora- Ah, me fala disso. 

Entrevistada- Vem a depressão. Em mim vinha muita depressão. Assim, arrependimento das coisas, 
querendo parar, a gente sozinha não consegue. 

Entrevistadora- Então você queria e não conseguia? 

Entrevistada- É, porque no outro dia às vezes vinha o vizinho: “E aí?”. 

Entrevistadora- Mas já houve outro momento que você conseguiu parar por um tempo e depois 
voltou? Como é que foi isso? 

Entrevistada- O que aconteceu foi porque, graças a Deus o cara foi preso. Aleluia! 

Entrevistadora- O traficante? 

Entrevistada- O traficante foi preso. Ela também foi presa com cargas, graças a Deus. Aí pra mim 
deu uma aliviada. Porque eu não teria coragem de sair pra rua. Porque pros outros eu não usava. As 
pessoas da rua achava que eu não usava, que eu era uma pessoa normal, que eu não mexia com 
nada disso, entendeu? Aí eu: “Não vou buscar, eu não vou pedir ninguém pra buscar, deixa isso pra 
lá”.  

Entrevistadora- E você ficou limpa quanto tempo? 

Entrevistada- Ah, uns 6 meses. 

Entrevistadora- É mesmo? 

Entrevistada- Uns 6 meses sem mexer com nada. 

Entrevistadora- E o que houve pra você voltar, Neide? 

Entrevistada- Aí eu mudei de bairro. 

Entrevistadora- Mudou de bar? 

Entrevistada- De bairro. 

Entrevistadora- De bairro? 

Entrevistada- É. Aí lá vem outra tentação. Lá vem outro vizinho infernal. Era só provação, menina, só 
provação, só miséria ruim. 

Entrevistadora- Te ofereciam? 

Entrevistada- É. 

Entrevistadora- E você... 

Entrevistada- Aí começava a fazer aquela amizade, começava a conversar, e aquela coisa e tal: “Aí, 
fulano, como é o bairro, como é as coisas?”. Aquela coisa assim, perguntava por perguntar mesmo, 
porque às vezes num bairro diferente você tem coragem de ir, né? “Ah, não, aqui tem uma boca bem 
aqui embaixo”. Desse jeito. Eu morava no primeiro andar e o rapaz morava no segundo, chamava 
Pedro: “Aí, aqui embaixo tem”. Aí uma outra mulher também começou: “Ali embaixo. Tem uma boa. 
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Vamos, o negócio ali é bom”. Chamava Mãe dos Pobres, a favela chamava Mãe dos Pobres é o 
nome que eles davam pros bairro lá fora (sorrindo). A outra chamava amarelinho, as casinhas 
amarelinhas. E tinha outro que chamava Caldeirão do Diabo. Essa Caldeirão do Diabo você andava 
igual um capeta mesmo pra chegar nela. Mas lá a droga era assim, pouco pedaço, você cai pra trás 
de tão que o trem era infernal (sorrindo). Era só pôr um pedacinho, não precisava nem... 

Entrevistadora- Pedra, pedra? 

Entrevistada- Era pedra, se você colocasse inteira você fazia assim: Thum! E o fedor ninguém 
aguentava. 

Entrevistadora- Aí você estava limpa há 6 meses e o vizinho começou com esse papo? 

Entrevistada- É, o vizinho começou: “Vamos experimentar pedra?”. Aí eu falei: “Oh, meu filho, eu 
nunca experimentei pedra”. 

Entrevistadora- Opa, foi a primeira vez do crack então, foi nesse novo bairro? 

Entrevistada- Foi no novo bairro. Meu marido não sabia, e meu marido não estava em casa nesse 
dia, meu marido estava trabalhando. 

Entrevistadora- Mas nesse dia que você usou o crack pela primeira vez, você sente que você podia 
ter dito não, ou você acha que não era possível dizer não?  

Entrevistada- Não dava, não deu. Me mudou toda. Eu senti aquilo mais atraente que o pó, entendeu? 

Entrevistadora- E você acabou usando? 

Entrevistada- Acabei usando. E meu marido não estava em casa, e quando meu marido chegou em 
casa que ele olhou pra mim, ele falou: “Neide, o que você tem?”. Ele tava trabalhando, ele não foi 
culpado, você acredita? E eu fiquei paralisada, eu perdi os sentidos (risos). Eu falei: “Moisés, eu fiz 
uma cagada“. Ele falou: “O que que foi Neide? Você voltou a usar pó?”.  Eu falei: “Não, dessa vez eu 
não usei pó, eu usei pedra”.  Ele: “O quê?”.  Ele quase deu na minha cara, ele quase me bateu 
(risos). Ele falou: “Neide, não é possível! Eu querendo sair, você que é meu alicerce, eu sinto que 
você que é meu alicerce, que você que segura a onda, tá fazendo isso?”. Eu falei: “Não teve jeito”. Aí 
ele foi lá fora, chamou o cara, esculachou o cara todinho e falou com ele: “Você não entra na minha 
casa mais. Você não faz mais isso com a minha esposa mais. Eu não quero conversa com você 
mais”.  Ele falou na frente do pai e da mãe dele: “Mas sua mulher é de maior”. Deu uma confusão 
danada: “Mas eu não quero saber, seu drogado, seu filho da puta, e tal, e tal, e tal.”. E foi xingando, 
xingando, xingando, porque ele viu que eu passei mal, ele viu que eu passei mal. 

Entrevistadora- E seus filhos? 

Entrevistada- Não tinha ninguém em casa, tava tudo na casa da minha mãe. Ele sentiu o cheiro 
horrível que tava, porque a casa ficou impregnada. Era 3 cômodos, imagina 3 cômodos com aquele 
cheiro impregnante. Ele já era viciado, ele já sabia, ele conhecia, ele xingou, xingou. Aí eu falei com 
ele assim: “Moisés, eu não vou fazer isso nunca mai.”. Ah... pra quê que eu fui falar que eu não ia 
usar nunca mais. Era só quando eu chegava: “Tem dinheiro aí? Busca pra nós, cabou”. Daí foi foi. 

Entrevistadora- E o pó, você lembra quando foi a primeira vez que você usou? 

Entrevistada- Não  tô falando com ocê que foi quando eu tava fazendo um ano de casada. Um ano 
de casada porque eu já tinha, eu casei com ele com 16 anos, mas quando nós casamos no papel 
tem 7 pra 8 anos, então tem 8 anos. 



249 

 

Entrevistadora- Foi a primeira vez, foi aquela cena do casamento que você levou aquela quantidade, 
foi a primeira vez? 

Entrevistada- Não, pois é nessa cena aí que eu levei essa quantidade, eu já tinha dado a primeira 
com a moça em casa. 

Entrevistadora- Você já tinha usado a primeira vez. 

Entrevistada- É. Em casa já tinha usado a primeira com ela. Eu tava saindo pra viajar, deu galo 
doido, eles fala galo doido lá em Belo Horizonte. O marido dela falou: “Oh, loira, toma aí pra ocê, oh”. 
Me deu um tanto assim. Aí eu fui pra praia e fui cheirando aquilo, passei mal, passei mal, quase dei 
overdose e meu marido não sabia disso não, e me levou pra um tal de PA lá no Espirito Santo e 
minha pressão foi lá no talo pra 20 e tantos e eu tomando tal tal e cerveja e água de sal e misturou e 
que subiu foi tudo, quase que eu morri esse dia. 

Entrevistadora- Mas essa que te ofereceu, que você usou lá a primeira vez antes de você viajar com 
aquela quantidade toda de cocaína. Essa primeira vez, você sente que você poderia ter evitado esse 
primeiro uso, você poderia ter feito alguma outra coisa? Poderia ter dito não? 

Entrevistada- Não, mas a curiosidade era maior. 

Entrevistadora- Ah tá, entendi. 

Entrevistada- Existia uma curiosidade, porque ela ia na minha casa, ela pedia pra dolá, não podia 
dolá na casa dela, pediu pra mim ajudar a dolá. Ela colocava tudo na mesa, aquele tanto lá, aí 
colocava aquilo no papelzinho e tal. 

Entrevistadora- Mas você diria que, tanto pra cocaína quanto pro crack, houve uma circunstância ou 
uma pessoa que te influenciou a usar, ou foi uma coisa sua? 

Entrevistada- Não, foi uma coisa minha, eu não culpo ninguém não, sabe. Porque a gente não pode 
culpar ninguém pelos nossos erros. Eu tenho meu erro, tenho que assumir, então se eu usei, se eu 
comprei se eu fiz o uso, foi erro meu. 

Entrevistadora- Mas pra buscar ajuda alguma pessoa te influenciou, alguma pessoa? 

Entrevistada- Não, ninguém me influenciou a buscar ajuda nenhuma. Sim, minha mãe. Quando eu 
confessei pra ela que eu usava pó, até meu irmão usava pedra junto comigo, tá? Meu irmão sempre 
falava: “Você usa pedra”. Eu falava: “Mentira dele, mãe, eu não mexo com isso não, eu uso pó.  “Eles 
passa a noite inteira acordado, mãe, você não vê a luz da casa deles acesa, a noite inteira eles usa 
pedra”. Eu dizia: “Mentira dele. O Moisés sai pra comprar pedra pra ele e pó pra mim”. Só que tudo 
era pedra. Eu tinha vergonha da minha mãe, entendeu? Eu tinha medo dela chegar e pegar. Porque 
ela falou que, se ela chegasse e me pegasse, ela ia me matar. O pânico meu era dela. Não era mais 
de polícia, não era de ninguém não, meu pânico era dela chegar e dá pau em mim e acabar com a 
graça. Meus filhos também, eu morria de vergonha, eu não fazia nada disso na frente dos meus 
filhos, por que eu vou dá exemplo pra eles? Não tinha como, eu tinha consciência que as crianças 
não podia ver aquilo, minha mãe também não. 

Entrevistadora- Você conseguia evitar que eles vissem? 

Entrevistada- Lógico. Tanto que eu dava a primeira depois que não tinha ninguém lá em casa. Eu 
trancava tudo, eu fechava tudo com pau, eu trancava tudo. Se eu tiver que fumar uma aqui dentro, 
eu fecho as duzentas janelas, eu fecho aqui, eu fecho aqui, eu fecho aqui fora, eu pego um trem pra 
encostar nessa porta aqui pra ninguém entrar. Dá pânico, meus filhos chegar e ser flagrada, dá 
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pânico, dá pânico geral. Cada pessoa tem uma reação, umas tem vontade de sair correndo abrindo 
porta, mostrando tudo, eu não. Eu tenho que ficar presa, tenho medo, que isso é vergonha, eu tenho 
vergonha, é horrível, pra mim é. 

Entrevistadora- Agora me fala uma coisa, talvez você já tenha até falado isso numa outra resposta, 
mas a partir de que momento, Neide, você percebeu que perdeu o controle? Houve esse momento? 
E foi a partir de que momento? Que te levou a pensar assim: “Caramba, fiquei viciada nesse troço”? 

Entrevistada- Ah, como é que eu vou te responder isso? A partir do momento que eu comecei a usar 
crack, aí ficou pior. Aí não tive mais controle. 

Entrevistadora- Mas na cocaína você tinha controle? 

Entrevistada- Tinha, na cocaína eu tinha controle, eu sabia controlar, na cocaína é mais fácil 
controlar, ela não deixa vestígio, você dá uma cheirada e... cabou, não tem mal cheiro, não tem 
nada.Você só vai beber água, se tem, tem, se não tem, amém, dá pra você dá uma controladinha. 
Agora o crack não, o crack não tem como, se você usa a primeira vez, você quer usar mais, quer 
usar mais, você vai vendendo tudo que tem, roupa, sapato, bolsa, tudo que tiver na frente de valor 
que seja importante, até esse jarro, você olha, faz a conta aqui: “Esse jarro aqui vale pelo menos uns 
10 real”. Aí você sai oferecendo pra todo mundo na rua, pra você arrumar o dinheiro pra comprar a 
droga. 

Entrevistadora- E você ficava assim? 

Entrevistada- Não, quem ficava assim era meu marido. Ele que fazia os corre e eu ficava só 
esperando, eu ficava naquela ânsia de querer aquilo logo. Oh, menina, eu não quero falar mais 
desse trem não. 

Entrevistadora- Então vamos falar dos seus sonhos, daqui pra frente, quais os seus sonhos? 

Entrevistada- É ter uma vida melhor é ter uma vida assim... Reconquistar tudo de novo, reconquistar 
minha família, reconquistar tudo que eu perdi, o meu direito de ir e vir, de levantar a cabeça, 
entendeu? De poder passar e ninguém falar: “Olha lá a drogada”.  Eu não quero isso mais, eu quero 
ser alguém, eu quero reconquistar minha vida, reconquistar minha história, que meus filhos me 
amem, me respeitem, que me chamem de mãe, que eles nunca me chamam de mãe. Me respeitar, 
nunca me chamar mais de drogada: “A senhora é uma drogada, que moral você tem pra chamar a 
atenção”. Eu quero ter essa moral de novo. Quero falar com minha mãe: “Mãe, cabou, chega, chega 
de sofrer! Vamos lutar, vamos viver! Vamos reconquistar tudo de novo, tudo que a senhora perdeu, 
as humilhações que a senhora passou, que eu fiz a senhora sofrer, cabou”. Eu quero ser uma nova 
pessoa, mas eu também quero que Deus honra, que trabalhe aqui, eu sou dura nisso aqui. 
(apontando para o coração).  

Entrevistadora- Mas é pra lá que você vai, você tá caminhando e é lá que você vai chegar. 

Entrevistada- Isso aqui é duro. Eu tenho coração duro, vou falar pra ocê, tá difícil aqui, tá difícil. 
Várias pessoas aqui dentro eu já não tô conseguindo engolir porque eu sou muito geniosa, eu sou 
muito assim, se você falar pra mim uma palavra eu já levo pra outro ponto, já quero partir pra 
ignorância, sou muito bruta, por quê?  Vou te explicar o porquê. Porque eu trabalhei com vários 
homens, eu trabalhava em vigilância, então era só homem, então você imagina você trocar 200 
homens por um tanto de mulher que adora fofoca, que adora disse-me-disse, que adora ser melhor 
que a outra, que uma tem um marido que pode bancar ela em tudo, que pode ser tudo, que meu 
marido é melhor, que meu marido é assim, que meu marido me dá de tudo, que meu marido é 
pepepe, que eu tenho conforto, que eu tenho carro, que eu tenho não sei o quê. Nós tamos tudo no 
mesmo barco, o marido tá lá fora. Já que tem o marido, por que o marido não pôs numa clínica 



251 

 

particular, por que ele não pôs numa clínica? Ah, isso aqui pede luxo. Eu quero tudo aqui pra mim 
servir. Não, muita gente aqui tem que quebrar o eu, o eu. Eu sou uma delas, que tenho que quebrar 
meu eu, eu não falo que eu tenho marido rico, que eu tenho marido isso, tenho marido aquilo, eu não 
tenho nada. 

Entrevistadora- E você tá querendo melhorar, né, Neide? 

Entrevistada- Claro que eu quero, eu não quero marido rico, eu quero conquistar, mas não roubando, 
me matando, nem traficando e nem roubando nada de ninguém. Quero trabalhar honestamente, eu 
quero trabalhar, eu quero encarar a sociedade, trabalhar honestamente, adquirir minhas coisas 
honestamente, não quero roubar nada de ninguém. 

Entrevistadora- Minha querida, eu quero te agradecer demais. 

Entrevistada- Eu falei pra caramba. 

Entrevistadora- Falou não, você me ajudou muito, quero te agradecer por você ter participado dessa 
pesquisa, ter me ajudado, eu entendo que ninguém melhor do que vocês podem me ajudar a 
entender o que acontece com vocês. 

Entrevistada- Tudo aqui é fácil, fora que é difícil. 

Entrevistadora- Por isso que pra sair daqui você tem que estar preparada pra alcançar todos esses 
sonhos que você acabou de descrever aí. 
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Entrevista da Maura 

Entrevistadora- Seu nome é Maura... 

Entrevistada- Maciel da Silva. 

Entrevistadora- Maciel da Silva, sua data de nascimento, Maura? 

Entrevistada- 25 do 5 de 70. 

Entrevistadora- Casada, solteira? 

Entrevistada- Amasiada 

Entrevistadora- Filhos? 

Entrevistada- 3 filhos lindos. 

Entrevistadora- Quanto tempo você está aqui na instituição? 

Entrevistada- Fez 1 mês sexta feira. 

Entrevistadora- 1 mês, e que tipo de droga você fazia uso? 

Entrevistada- Bebida alcoólica. 

Entrevistadora- Bebida alcoólica, só o álcool, ou outra droga? 

Entrevistada- Só o álcool. 

Entrevistadora- Quanto tempo, Maura? 

Entrevistada- Acho que mais ou menos, que eu vim beber mesmo de uns 6 anos pra cá. 

Entrevistadora- Como forma de um vício, né? 

Entrevistada- Uns 10 anos, mas eu sempre tomava minhas cervejinhas final de semana socialmente. 
Uma sexta-feira, domingo. Bebia sexta de tarde, ia passeava com meu marido, né? Dava umas 
voltinhas de carro assim, eu não tinha filho, né? Aí depois comecei... Aí tive outro menino, aí 
começamos, aí negocio de festa. Nós mudamos pra uma cidade pequena, né? E lá os pessoal são 
mais pobre, né?  A cidade que foi invadida pelos negros, né?  É igual a Bahia, né? É uma cidade do 
interior do estado de Minas que é Farias Lemos. Aí nós fomos morar lá, que ele é prefeito de lá. 
Agora ele não é mais, que ele vai sair agora dia primeiro. 

Entrevistadora- Seu marido foi prefeito de lá? 

Entrevistada- Não, o sobrinho dele. Aí ele pediu que nós fôssemos pra lá pra votar nele. Morar lá 
pelo menos nós moramos 4 anos lá. Aí tive meu primeiro filho, aí minha vida era normal. Eu bebia. 
Antes de morar com ele eu morava no Rio, eu sou do Rio, né? Aí vinha ver minha mãe, que minha 
mãe era doente, ela tinha problemas de alcoolismo também, isso é hereditário, vem do pai... 

Entrevistadora- Seu pai também tinha problema?  

Entrevistada- Tinha problema. Só que meu pai não bebia muito, bebia pouco, meu pai só bebia final 
de semana, porque ele trabalhava, né? Ele trabalhava na Central do Brasil na época, aí ele tinha que 
mexer com ferramenta pesada, com trem, tinha que ter muita responsabilidade, né? Aí até que nós 
mudamos pra Belo Horizonte, né? Ele foi transferido, nós morávamos numa casa grande, era 
casarão, tinha banheira, antigamente as casas tinham banheira, né? Aí tinha a casa do pessoal 
que... que deixou a gente morar lá, né? Era um sítio enorme, tinha um pomar, tinha banana, tinha 
tudo, eu lembro direitinho. Essa parte boa eu me lembro, as ruins eu tento esquecer.  Aí tô há 16 
anos com ele, meu marido, vai fazer 17, vai fazer 17 agora em dezembro, no final de dezembro. 
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Entrevistadora- E há uns 6 anos que você... 

Entrevistada- Uns 6, 7 anos... De uns 10 anos pra eu comecei a beber assim. Aí eu comecei a usar 
na quinta, aí na sexta não dava vontade de beber, bebia no sábado. Mas na minha gravidez eu não 
bebia, na minha gravidez eu tomei horror de bebida, de comida, sabe?, cheguei até a emagrecer. 

Entrevistadora- Mas por que você está aqui, Maura? 

Entrevistada- Tô aqui por causa da bebida porque agora eu tô exageradamente. 

Entrevistadora- Mas foi você que veio ou alguém te trouxe, como é que foi? 

Entrevistada- Não, chegamos a uma conclusão com a psicóloga e a assistente social. 

Entrevistadora- Lá? 

Entrevistada- Lá. Porque meus meninos está no abrigo. Aí chegamos à conclusão, conversamos, 
porque da outra vez, era pra mim ter feito essa internação de 6 meses. Mas aí o promotor público ele 
achou que seria uma coisa forçada, ele me conhece, ele sabe que eu bebo, mas eu não sou mulher 
de ficar, de cair na rua. Então acho que isso foi mais fofoca, intriga dos outros da rua que não gosta 
de mim, né? Ninguém gosta de ver ninguém bem, né? Não gosta de ver ninguém bem, mas de uns 
vizinhos que eu tenho do meu lado. Aí ali eu comecei... dali eu comecei bebendo, bebendo. Aí tive 
meu segundo filho, aí tava grávida, fiquei grávida do meu segundo filho que tá com 10 anos. Aí todo 
final de semana ia pra lá, uma sexta-feira, aí vai uma cervejinha, um peixinho, onde ficava 
conversando socialmente. Aí ficava o sobrinho dele, né? Que ele que era dono do sítio, né? Que a 
gente morava lá no sitio dele, ele era dono do sítio. Aí sempre assim, churrasco final de semana, 
festa, sempre assim. Aí depois eu comecei a beber cachaça compulsivamente, eu bebia uma 
cachacinha assim social, mas depois eu comecei a beber. 

Entrevistadora- Mas como que você chegou até a comunidade, alguém que te trouxe cá? 

Entrevistada- Foi, foi fórum que... aí chegamos a uma conclusão, chegamos a uma conclusão que 
era melhor eu fazer um tratamento, porque eu não tava conseguindo largar a bebida. 

Entrevistadora- Mas essa decisão foi de quem, Maura? 

Entrevistada- Do juiz. Não. A decisão foi própria, né? Eu concordei. Aí as meninas psicóloga e 
assistente social conversou comigo: “Maura, se a gente a fizesse esse negócio da internação pra 
acabar com isso logo, você aceitaria?”.  Eu falei: “Eu aceito”. Eu vim por minha conta própria. 
Mesmo. 

Entrevistadora- Então foi pelo teu desejo? 

Entrevistada- E também pela morte do meu irmão, 6 anos que meu irmão morreu, vai fazer 6 anos, 
né?, 6 anos que ele morreu... 6... é, vai fazer 6 anos que ele morreu em maio, afetou muito. 

Entrevistadora- Afetou muito, mexeu com você? 

Entrevistada- Mexeu. Minha mãe. Aí depois de um ano foi minha mãe. E eu cuidando, e eu de briga 
desse meu menino mais novo que tem 6 anos, cuidando dela no hospital, eu indo pra lá e pra cá, pra 
lá e pra cá, e eu cuidando dela, e ele só tinha só 3 meses. Foi em outubro que ele nasceu. 
Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro ela morreu, dia 5 de fevereiro ela morreu e eu cuidando dela. 

Entrevistadora- Mas isso é há 6 anos atrás. 

Entrevistada- É. Aí depois eu fui confortando, eu tinha tristeza de ver minha casa, a casa caiu, dando 
aquela tristeza de não poder reconstruir, sabe? Aí foi me abalando, a morte do meu pai também me 
abalou bastante, porque eu não cheguei a ver meu pai morto, né? Porque tem 20 e poucos anos que 
meu pai é morto, quando eu fui saber que ele tava morto, foi o dia que eu liguei pra saber se ele tinha 
melhorado. Eles não conseguiram entrar em contato, aí eu falei onde? Tipo, meu pai guardava 
telefone, uma maletinha, tipo uma maletinha onde meu pai guardava telefone do emprego. Porque eu 
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trabalhava no Rio como doméstica. Eu era bem tratada pelos meus patrões, aí eu comecei a beber 
compulsivamente, assim, bebia cachaça mesmo. 

Entrevistadora- Mas já houve algum momento, Maura, que você tenha tentado parar de usar e 
depois voltou? 

Entrevistada- Houve, houve. 

Entrevistadora- Como que foi? 

Entrevistada- Eu fiquei 4 meses ano passado. 

Entrevistadora- 4 meses? 

Entrevistada- Quase 4 meses porque o juiz me botou pra fora de casa. O juiz deu uma ordem 
judicial, como eu não tinha condições de ficar em casa, aí eu fui pra Cariademos, fiquei lá na casa da 
minha comadre. Porque os pessoal lá tem compromisso, né? Eu ia ficar aonde? As duas casa tava 
ocupada, porque a minha cunhada, o neto dela estava morando lá, o neto dela, aí na outra são 3 
quartos só, e a minha cunhada tava lá, né? Como é que eu ia morar lá, né? Aí pedi a minha amiga, 
aí eu fiquei lá 3, 4 meses. 

Entrevistadora- E você conseguiu não beber nesses meses? 

Entrevistada- Conseguia. Fui pra casa, continuei sem beber. Tava até com nojo da bebida. Aí depois 
eu não sei com o que que eu me aborreci lá em casa. Eu não sei se foi com negócio de dinheiro com 
menino, essas coisas, sabe? Aí fui no outro dia comprar um suco, aí não sei que dava na cabeça, 
tomei uma cachaça, aí depois disso... 

Entrevistadora- E você conseguia descrever como que você se sentiu? 

Entrevistada- Aí eu entrei em depressão, aí foi quando, já vai fazer 2 anos que meus meninos tão no 
abrigo, aí entrei em depressão. 

Entrevistadora- Por causa desse retorno? 

Entrevistada- Por causa do retorno, aí entrei em depressão. Que eu já tinha problema de depressão 
quando eu era pequena, mas essa depressão que me veio chegou até a cometer até suicídio. Já 
tava tomando muito remédio, um atrás do outro, querendo me matar, aí falei assim: “Não dá não, eu 
não vou ver meus filhos vivos”. Aí a decisão: “Gente, eu tenho que parar. Meu Deus, eu tenho que 
parar. Me ajuda, é tudo que eu tenho.” 

Eu rezei pra tudo quanto é santo: Nossa Senhora Aparecida, São Judas Tadeu, Nossa Senhora de 
Fátima, era tudo, tudo quanto é santo. E ia na Igreja Católica, fiquei na Igreja Batista, tava bem. Tava 
andando já arrumadinha, porque quando a gente bebe, a gente relaxa um pouco. Mas a minha casa 
não deixava de ficar arrumadinha não. Eu bebia, mas as roupinhas dos meus filhos tava tudo 
arrumadinha. Eles iam perfumadinho pro colégio, aí depois que eu colocava eles no colégio eu 
passava no botequim e bebia. 

Entrevistadora- E você consegue lembrar, Maura, qual foi a primeira vez que você fez o uso do álcool 
pesado, ou seja, quando você se embriagou pela primeira vez? 

Entrevistada- A primeira vez foi por causa de um namorado meu, que é ex- cunhado do meu marido. 
Eu fiquei com ele, eu tinha 14 anos. 

Entrevistadora- Você se embriagou? 

Entrevistada- Eu tomei um porre por causa dele. 

Entrevistadora- Mas a partir de que momento você percebeu que você estava usando álcool assim 
como um vício já? 
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Entrevistada- Que eu percebi que estava usando álcool... Agora, depois de velha mesmo, porque eu 
não bebia, porque eu tinha horror a bebida por causa que meu pai bebia, minha mãe bebia, minha 
mãe bebia pra caçar confusão, pra discutir. A gente tinha vergonha daquilo, né? Aquela coisa na 
festa, né? Eu morava no Rio, né? Minha casa era muito cheia de gente, aí eu era criada ali naquele 
meio de bebida, né? Aí em São João de Meriti comprava antigamente era batida, fazia aquelas 
batidas coloridas, aquela cachaça, ela ia lá, comprava aqueles sacos de nylon cheio de bebida, 
antigamente podia, agora não pode mais. Aí ia cheio de bebida, fazia festa, aquele festão. Gastava o 
dinheiro que a gente tinha, que a gente tava bem de vida lá no Rio. Aí meu pai ficou doente, aí ele 
falou: “Vou ver se eu consigo me recuperar na minha cidade”. Porque ele ficou doente porque ele 
mexia com solda e aquela solda deu problema no pulmão dele, ele ficou com bronquite asmática, 
não podia com poeira morando no Rio. Aí viemos pra Porciúncula, o lugar fresco. Aí dali vivia nesse 
meu ali, mas eu odiava bebida, eu não gostava de bebida. 

Entrevistadora- Mas nesse dia, por exemplo, dessa sua primeira embriaguez por causa do 
namorado, você sente que você poderia ter feito alguma outra coisa que não ter tomado esse porre, 
ou não? 

Entrevistada- Já tomei uma vez Diazepam com vodka. 

Entrevistadora- Mas nesse dia você acha que você poderia ter evitado isso? Você poderia ter feito 
outra coisa ao invés de ter bebido tanto? Você sente que você poderia ter evitado, você poderia ter 
feito outra coisa ou não? A única coisa que você tinha pra fazer era isso? 

Entrevistada- Depois que eu larguei ele eu fiquei mais na minha, eu tinha ido embora pro Rio, minha 
tia veio e me buscou, aí fomos embora, fui pro Rio. 

Entrevistadora- Oh, mas pensa comigo aqui, tenta lembrar daquele dia que você... aquele primeiro 
momento daquela primeira vez que você bebeu muito, tenta lembrar desse dia. Nesse  momento, 
nesse dia aí, que você decidiu “Eu vou beber!”, você poderia ter decidido outra coisa? 

Entrevistada- Eu bebi por causa dele mesmo, eu gostava dele, eu era de menor e ele era mais velho 
do que a mim, né?, aí... 

Entrevistadora- Mas você acha que podia ter decidido outra coisa ou não? 

Entrevistada- Na hora eu não pensei em nada não, eu pensei só em querer. Aí cheguei perto dele, 
marquei com ele, falei com ele: “Você se encontrou com a outra”. Aí ele falou assim: “Tá com bafo de 
bebida”. Aí eu comecei a vomitar. Eu sempre andava bem arrumada, né?, comecei a vomitar. Porque 
meu irmão tinha dado uma festa lá em casa e eu tinha bebido vodka com caipirinha fazendo 
caipirinha, né? Aí aquilo tudo misturado com leite condensado, e meu irmão morreu por causa da 
bebida com 40 anos, deu cirrose nele, e depois foi infarto também. 

Entrevistadora- Agora, Maura você acha, você consegue identificar alguma circunstância ou alguma 
pessoa que tenha te influenciado na dependência do álcool? 

Entrevistada- A dependência sempre vem da família, né?, sempre vem da família, dependência né?, 
meu avô bebia. 

Entrevistadora- Seu avô? 

Entrevistada- Meu avô por parte da minha mãe bebia, minhas tia bebia, até 2 tias minha morreu por 
causa de bebida também. 

Entrevistadora- Então você acredita que isso te influenciou? 

Entrevistada- Duas não, porque a outra já não bebia. Minha mãe também, com o tempo a doença 
veio. Aí a médica tava me explicando porque tava saindo aquilo no tubo, e que tinha dado uma 
cirrose nela, por causa da consequência da bebida, aí eu falei: “Mas tem 12 anos que ela não bebe 
tá quase 13!”. Aí ela falou que as consequências vem depois. 
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Entrevistadora- Agora você consegue identificar alguma circunstancia ou alguma pessoa que tenha 
te influenciado a parar de beber e vir pedir ajuda? 

Entrevistada- Já, muita gente. 

Entrevistadora- É? E dessa vez que você tomou a decisão pra vir pra cá, você consegue identificar 
alguma circunstância que te influenciou ou alguma pessoa? 

Entrevistada- Já. 

Entrevistadora- Quem? 

Entrevistada- Um amigo meu, ele tem um botequim, e eu bebia dentro do botequim dele e ele falava 
comigo: “Eu te dou essa bebida, mas te dou com muita tristeza, porque eu sei o que é beber. Eu 
vendo bebida aqui, mas eu não bebo, eu ganho meus trocadinhos aqui com bebida, eu vendo, eu 
vendo mais cachaça do que cerveja. Vai procurar uma igreja, uma clinica pra se internar, eu não 
quero ver você morrendo igual seu irmão”.  A gente somos amigos de colégio sabe, ele me ajudou 
muito, ele falou que se eu procurasse também um trabalho fixo, não só ficar em casa, me distrairia, 
eu sairia. Igual ele falou: “Você não ficou esse tempo sem beber, então por que agora?” 

Entrevistadora- Agora, a partir de que momento, Maura, que você percebeu que você estava 
dependente do álcool? 

Entrevistada- Quando eu perdi os meus filhos. 

Entrevistadora- Há dois anos atrás? 

Entrevistada- É, vai fazer agora em dezembro 2 anos que eu perdi. 

Entrevistadora- Foi aí que você entendeu, “tô dependente do álcool”? 

Entrevistada- O juiz me deu a última chance, ele falou: “Essa é sua ultima chance, se você não se 
recuperar agora, seus filhos vão pra adoção”. 

Entrevistadora- Eles foram pra adoção? 

Entrevistada- Não. Aí foi as meninas ficaram revoltada porque, porque ele já conhece meu marido. 
Meu marido foi gerente de banco, né? Aí muito amigo assim, não é muito amigo não, amigo assim de 
conversa, roda de serviço, né? Coisa, bate um papo aí em consideração a ele. Meu marido já é idoso 
também. Tá com 76 anos, né? E ele falou que ele me deu a última chance, ele e o promotor: 
“Aproveita essa última chance”. Foi bom, todo mundo me aplaudiu no dia, foi lá onde os meninos 
tava. Os menino ficaram revoltado que queria papai. Aí ele falou: “Eu vou fazer assim: vocês vão 
passar os feriados e os fim de semana na casa de vocês”. Que eu tinha mudado de casa, né? 
Porque eu, janeiro eu ia começar a construir minha casa, né? Com esse aumento, eu ia pegar meu 
13º, ia botar na poupança. Com o aumento que viria já dava, né? Mais o empréstimo da Caixa, aí 
depois eu decidi, agora que quero. Porque da outra vez, o outro falou assim: “Ir uma coisa forçada 
não vai se bom pra ela. Vamos dar 6 meses pra ela. Se ela conseguir parar de beber sem nenhuma 
denúncia...”. Porque eles me denunciavam, eles não podiam me ver na porta de um bar que eles me 
denunciavam. Aí eu bebia, eu tava bebendo um remédio, que eu tava bebendo coisa já... As pessoa 
diz, eu não sei, eu não me lembro. Que quando eu tava bebendo muito, eu tava bebendo era vidrinho 
assim oh, essa garrafinhas assim, eu já tava levando pra casa pra beber. 

Entrevistadora- Agora tinha diferença pra você em tomar um golinho, um gole, dar o primeiro gole e 
tomar todas ou o efeito sobre o seu organismo era o mesmo? 

Entrevistada- Não, a gente fazia mais coisa. Quando eu levava meu Juninho pra casa, a gente 
chamava de Juninho. Eu trabalhava em casa, aí eu ia bebendo aos poucos. Espremia um limão, 
botava uma cocacolazinha, ia tomando, ia fazendo meu serviço. Mas quando eu misturava a bebida, 
a cerveja com a cachaça, eu já ficava mais alterada. 

Entrevistadora- Entendi. Era diferente pra você. 
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Entrevistada- Dava uma alteração a mistura, né? Já me dava mais uma alteração, já ficava mais pra 
frente, sabe? 

Entrevistadora- Ficava mais pra frente? 

Entrevistada- É assim... Mais decisiva. Porque eu sempre fui decisiva. Tudo que eu tinha que falar eu 
falava mesmo, eu falo até hoje. Igual uma discussão lá em cima. Eu falo com vocês: “Primeiro 
observa, eu sou muito observadora, primeiro observa pra depois vocês poderem falar”. Porque eu 
sou assim, eu sou observadora. 

Entrevistadora- Mas aí você falou que quando você bebia mais você ficava decisiva. Como assim? 

Entrevistada- É, eu decidia tudo, eu queria ser a tal, sabe. 

Entrevistadora- Decidia tudo. 

Entrevistada- É, eu queria resolver tudo, eu queria... Aquilo não tava certo pra mim, sempre tava 
errado. 

Entrevistadora- Me fala uma coisa, quais são seus planos daqui pra frente? 

Entrevistada- Meus planos, ah, são muitos! Ter meus filhos de volta, botar de novo meus salgados. 
Eu tô aqui, mas eu tô juntando dinheiro pra mim comprar minha máquina de assar frango, fazer meu 
salpicão, fazer meu feijão tropeiro que eu fazia antigamente. Quero trabalhar, que eu trabalhei muito 
lá no Rio pro meu pai construir a minha casa. Eu quero construir a minha casa, que meu irmão não 
deixou por causa da bebida, meu irmão era muito agressivo quando bebia. Eu tentei ajudar ele, ele 
não quis ajuda, falou que a casa ia ser dele, acabou que a casa tá lá, eu tenho outro irmão no Rio, e 
nem um nem outro decide. Eu comecei agora pegar, aí meu irmão do Rio já tá vindo já: “Eu sou o 
tal”. Aí eu falei pra ele: “Você não é o tal, que você não botou um tijolo dentro dessa casa”. 

Entrevistadora- Então você também quer sair, quando você sair pra também resolver isso aí?  

Entrevistada- Resolver isso aí. 

Entrevistadora- Estar com os filhos, voltar a trabalhar, resolver suas coisas... E eu quero desejar pra 
você muito sucesso em cada um desses sonhos e que você chegue até o final desse tratamento com 
vitória e com êxito pra começar sua vida de novo. 

Entrevistada- Todo mundo tem sua recaída, as meninas fica aqui, elas fala mais esse negócio de 
droga, a maioria aqui é droga, né? 

Entrevistadora- É. 

Entrevistada- Aqui só 3 só por causa de bebida, eu não vou mentir pra senhora não, eu já usei droga, 
isso há 20 anos atrás. 

Entrevistadora- Mas não caracterizou um vício não? 

Entrevistada- Não, não. Eu tenho horror a esse cheiro de maconha, eu conheço. Cocaína, se ver 
assim, pavor. Lido com meus colegas que usam droga, lido no meio deles, tá tudo legal, tá tudo 
legal, mas só assim, brinco, caçoo, todo mundo gosta de mim lá onde eu moro. 

Entrevistadora- Mas pra você não, né? 

Entrevistada- Pra mim não, problema meu é só a bebida. 

Entrevistadora- Mas daqui a pouco vai deixar de ser. 

Entrevistada- Vai sim, se Deus quiser. 

Entrevistadora- Eu quero te agradecer, Maura. Obrigada, viu. 
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Entrevista Patrícia 

 

Entrevistadora- Patrícia, me fala a data de nascimento, sua idade? 

Entrevistada- Dois do um do oitenta e seis. 

Entrevistadora- Casada, solteira? 

Entrevistada- Solteira. 

Entrevistadora- Filhos? 

Entrevistada- Nenhum, graças a Deus. 

Entrevistadora- Quanto tempo aqui na instituição? 

Entrevistada- 4... 3 dias 

Entrevistadora- Chegou novinha, recente agora? 

Entrevistada- Sou recente, mas eu já sou rodada aqui já. 

Entrevistadora- Que tipo de droga você faz uso? 

Entrevistada- Tudo, menos droga injetável. 

Entrevistadora- Maconha, cocaína, crack, loló também? 

Entrevistada- Tá gravando? 

Entrevistadora- Tá. 

Entrevistada- Ai que vergonha, mas faz parte, né. 

Entrevistadora- Álcool? 

Entrevistada- Álcool, adoro Campari, um Whisky, gosto muito, adoro Deus, né. Uma cervejinha, um 
Absolut. 

Entrevistadora- E há quanto tempo que você é usuária de drogas? 

Entrevistada- Desde quando meu pai morreu. 

Entrevistadora- E quanto tempo tem isso mais ou menos? 

Entrevistada- 13 anos. 

Entrevistadora- 13? 

Entrevistada- Uhum. 

Entrevistadora- Fala, por que você está aqui? 

Entrevistada- Porque eu preciso me tratar, se não vou morrer. 

Entrevistadora- Como que você chegou até a comunidade? 

Entrevistada- A primeira vez, ou a segunda vez? 

Entrevistadora- O que você achar melhor. 
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Entrevistada- A primeira vez foi porque eu pedi a pastor Saulo ajuda, o pessoal da minha família 
pediu, eu não pedi. Minha família pediu porque eles viram que eu estava demais. 

Aí eu vim pra cá e fiquei. Conheci uma garota aqui, me interessei por ela e ela se interessou por 
mim. Eu fui desligada da clínica e fui embora da clínica, eu tive que sair, aí ela continuou. Eu achei 
isso errado, né? Mas tá tranquilo. Deixei passar porque ela faltava só três meses, né? E eu que fui o 
pivô da história, eu que fui a errada, eu que fui... Não foi tanto eu porque não fui eu que cheguei 
perto dela pra querer ficar com ela. Assim, tal, eu chegar e agarrar ela, não fui eu. Eu não tomei 
atitude nenhuma porque eu sabia que a clínica era evangélica. Mas aconteceu os olhares, as 
pegadas, as amizades, as carícias e aí a hora que a gente foi ver a gente já tava ficando, entende? E 
escondendo de todo mundo. E teve uma hora que pegou e me expulsaram, expulsaram eu e ela. 
Mas só que ela deixou relevar e eles seguraram ela, e eu meti o pé, e eu pedi de volta. Eu fiquei 
cinco meses fora da casa, voltei ontem, anteontem, segunda-feira eu voltei, segunda-feira. 

Entrevistadora- E como que você voltou, alguém te trouxe, você veio sozinha? 

Entrevistada- Eu vim sozinha de ônibus, cheguei na rodoviária velha, peguei um taxi e cheguei aqui. 

Entrevistadora- Você ficou ligando, pediu a vaga? 

Entrevistada- Pedindo vaga. Eu ligava toda hora, todo dia eu ligava. Eu atentava eles aqui: “Pelo 
amor de Deus, me dá uma vaga senão eu vou morrer, me dá uma vaga, me dá uma vaga”. Porque 
depois que eu saí da clínica dessa primeira vez, parece que eu voltei com mais vontade, assim, pra 
usar droga, mais compulsiva. 

Entrevistadora- Piorou? 

Entrevistada- Eu piorei demais. Cê tinha que ver o corpo que eu saí daqui e o corpo que eu cheguei. 
Olha como eu tô magrinha. E um mês eu saí daqui gordinha, bonita, maior gata. Cheguei na rua 
abalando geral, até os homens dando em cima de mim (sorrindo). Porque eu também não sou feia, 
eu sou gatinha. Aí você sabe, né? Droga na minha frente, povo me dava. Aí eu caí. Foi pior, foi mil 
vezes pior, entendeu? Nossa! Por isso que eu tô aqui agarrando essa oportunidade com unhas e 
dentes. E tão armando cilada pra cima de mim aí adoidado pra eu sair. Só porque eu elogiei uma 
garota aí esses dias, deu a maior conversa fiada, deu a maior problemada. A garota falou que eu 
tava cantando ela, sendo que eu não tava cantando ela, eu cheguei perto dela e falei: “Pô, você é 
muito bonita”. Elogiando porque ela é a mais bonita da casa, ela é a mais bonita da casa, não vou 
mentir. E eu gosto de mulher. Eu tenho que tirar isso do meu coração, eu tô pedindo a Deus nas 
minhas orações: “Deus, eu quero sentir nojo de mulher, eu quero sentir nojo”. Mas eu gosto, 
entendeu? Eu não posso fazer nada, é uma coisa que vem de mim. E tudo que aí ... ( pausa) tem 
tanta coisa, tem tanta coisa, eu vou parar porque se eu for falar vou ficar aqui até amanhã de manhã. 

Entrevistadora- Me fala uma coisa, quando você ainda estava fazendo uso, em outros momentos, 
né?, da droga, você teve vontade de parar outras vezes? 

Entrevistada- Quando eu estava fazendo uso? 

Entrevistadora- Pesado, uso pesado da droga, sem ser essa última vez que você veio pra cá, em 
outros momentos você teve vontade de parar? 

Entrevistada- Tive. 

Entrevistadora- O que te segurava? 

Entrevistada- O que te segurava pra parar? 

Entrevistadora- Pra você não parar. Se você tinha vontade de parar, por que você não conseguia? 

Entrevistada- Porque eu faço showzinho, eu sou musicista, eu sou cantora, então eu faço showzinho 
em bar, em churrascaria, entendeu? Aniversário, noivado, e você vai tomar um copo de cerveja, 
tomar um Campari. Eu sou fumante ativa, eu era fumante ativa, fumo cigarro. Puxa, puxa. Vou falar 
que não puxa? É mentira. Eu gosto muito de um Campari com limãozinho e gelo pra mim esquentar 
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minha voz, eu canto igual passarinho... aí depois tem que dá um teco pra dá uma ligada. E depois 
que eu gasto... tem dia que eu pego meu dinheiro todo que eu ganhei ali naquele show eu gasto tudo 
com pó. Depois vem a depressão pós-pó. Um dinheiro que era pra eu pagar uma conta de água, 
uma conta de luz. 

Entrevistadora- Vai todo. 

Entrevistada- Você me entende? A minha sorte é que eu tenho minha mãe, minha família que fecha 
comigo, que me entende, entendeu? Me apoia. Minha mãe é tudo pra mim, sem minha mãe eu não 
sou nada, cê acredita? Eu não consigo olhar no olho dela e falar que eu amo ela demais da conta. 
Eu tô falando com a senhora mesmo, eu não consigo falar: “Mãe, eu te amo, mãe, me perdoa por 
tudo que eu faço, pelo sofrimento que eu faço a senhora passar por minha causa”. Mas eu tenho um 
coração muito duro, eu não sei aquebrantar meu coração assim não, eu não consigo ser menor do 
que ninguém. 

Entrevistadora- Será que isso é ser menor, declarar amor? 

Entrevistada- Mas eu não consigo, eu não consigo, porque eu não sou amorosa com minha mãe. 
Sabe por causa de quê? Porque ela nunca me mostrou amor. Ela nunca mostrou amor por mim. Ela 
sempre foi uma mãe que sempre quis me ver ali rigorosa na igreja e tal. Sempre me bateu, sempre. 
Praticamente me espancava, então isso foi criando uma revolta no meu coração. Mas ela não sabe 
quanto eu amo ela. Você tá me entendendo? 

Entrevistadora- Estou te entendendo, estou te entendendo. Me fala uma coisa, você lembra quando 
foi a primeira vez que você usou? 

Entrevistada- Lembro. 

Entrevistadora- Lembra? 

Entrevistada- Foi maconha, foi maconha, a primeira droga que eu usei foi maconha... com meu primo 
Wendel. 

Entrevistadora- Ele te influenciou, você acha? 

Entrevistada- Não, não foi influenciar. Eu novinha pá, queria curtir eu já fumava cigarro, já bebia, já ia 
pra baile, “ah, vou fumar um baseado, o quê que tem”? 

É a onda, fomos lá pro sítio perto da casa dele lá, de moto, fumando torpedo charuto. Ele me deixou 
mal. Aí falei assim: “Primo, eu não tô conseguindo sentir minhas pernas, me leva pra casa”. Nem ele 
conseguia andar com aquela motona Twister grandona. Aí nós fomos embora. Foi a primeira vez que 
eu fumei um baseado. Eu pensei que eu nunca mais ia fumar, mas eu gostei tanto que eu só fumava 
maconha, eu adorei fumar maconha, adorei, gostei muito, a onda é muito boa, eu gostei muito da 
onda. E o pó foi... eu lembro direitinho de todas as drogas a primeira vez. O pó.  Minha mãe achando 
que eu experimentei com uma amiga minha que me levou pro homossexualismo, minha mãe acha 
tudo. 

Entrevistadora- E não foi isso? 

Entrevistada- Não foi nada disso. Eu brigo com ela. Pessoas que ela acha que querem meu mal, e 
não é, que não quer, é esse o meu motivo de briga com minha mãe. Eu tenho uma amiga, Paloma, 
ela faz programa mesmo, ela é mulher safada assim de fazer, ela é assumida. Porque ela tem mãe e 
dois filhos pra criar sozinha... não trabalha. A mãe dela é diabética, anda na cadeira de rodas, só tem 
o salário da mãe dela, a aposentadoria da mãe dela, só tem a aposentadoria da mãe dela, e ela fala: 
“Eu faço programa pra sustentar minha casa e eu não tenho vergonha de falar.”. 

Eu acho isso bonito dela, ela tá vendendo o corpo dela. Foda-se, desculpa pela palavra. 

Entrevistadora- À vontade. 
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Entrevistada- Me perdoa. Tá vendendo o corpo dela, mas ela não vai deixar de dá comida pros filhos 
dela não, ela tá sendo guerreira. Se ela for trabalhar, arrumar um serviço, quem vai cuidar da mãe 
dela que tá com a perna toda machucada lá, com ferida mesmo, os filhos novo? Quem vai cuidar 
daquela família? Ela tem que fazer o quê? 

Entrevistadora- Mas por que você está falando dela, sua mãe acha que ela que te ofereceu a 
cocaína? 

Entrevistada- É, é, não só ela, mas como outras amigas, entendeu? 

Entrevistadora- E não foi isso? 

Entrevistada- Não pode chegar um amigo lá em casa, ou amiga, que eu tô vendendo droga, ou então 
tá me levando pra usar droga. Amigos que quer ouvir sobre música, pessoas que querem me 
contratar pra fazer show... a minha mãe é muito ignorante. É por isso que eu e ela não se dá bem, e 
é isso que me faz essa revolta de querer usar, de querer ser melhor que você, tá me entendendo? 

Entrevistadora- Mas você ia dizendo como que você usou pela primeira vez a cocaína. 

Entrevistada- A cocaína foi quando... eu estudava no Miracemense. Eu tinha uma amiga sapatão 
também. Sapatão, eu nunca tinha ficado com sapatão não. Eu nunca tinha ficado com mulher. Eu 
lembro direitinho até quando eu fiquei com mulher pra você ter uma ideia, eu não tenho a mente 
fraca não (sorrindo), as drogas não corroeram minha mente não. Aí o que acontece, aí ela vira e fala 
assim: “Pô, Sâmela tá querendo ficar com você”. Aí falei: “Que ficar meu irmão! Eu nunca fiquei com 
mulher, eu não gosto de ficar com mulher não, eu gosto de homem”. E eu era safada, eu era uma 
das mulheres mais bonita de Miracema. Peguei os homens mais gatos de Miracema, só os playboy 
(tosse). Abre aqui que você vai ver minha identidade. 

Entrevistadora- Eu não posso, eu não posso mexer. 

Entrevistada- Mas você tá aí, você tá aqui, pode abrir, minha carteira tá aí, minha carteira grande. 
Essa aqui, oh, a minha. Aqui, oh, vou te mostrar; aqui eu tinha, olha aqui, vê se eu era feia? E aqui 
eu tô gordinha, era ou não? Você tá entendendo? Olha aqui minha vida como que já foi... (pausa) eu 
virei um homem... 

Entrevistadora- Ficou bem diferente, né? 

Entrevistada- Revoltei com minha mãe, fiz 18 anos, fiz assim: “Tenho 18 anos, sou dona do meu 
nariz”. Saí de casa, fui morar com mulher nos piores morros de Miracema. Comecei a traficar. Pra 
manter a mulher tinha que traficar, certo? Porque eu não tinha trabalho, nova... (pausa) eu não tinha 
trabalho, nova, tinha que traficar pra bancar a mulher, tinha que traficar. 

Arrumei uma casa na favela, comecei a morar e traficar lá dentro. Fui presa, fiquei presa 3 anos e 8 
meses. Tudo de menor. Pegaram arma comigo, pegaram walk-talk, pegaram pó, maconha, um 
monte de coisa, e o menor que falou que tava trabalhando pra mim. Então pra você ver como eu 
tenho muita coisa pra contar.  

E eu comecei a cheirar foi numa festa com a amiga Livinha, mas não foi ela que me deu o pó, porque 
nem ela cheirava. Ela cheirou junto comigo, eu e ela. Foi um amigo. Ele até é irmão do Léo Capeta. 
Olha o nome do cara: Léo Capeta, ele é o capeta mesmo. Tava eu, Léo Capeta, Julián, João Capeta, 
que ele é irmão, eles são irmãos. Eles são donos de uma frota de ônibus lá da cidade. De uma frota 
de ônibus daqueles ônibus chiques. Eu só mexo com pessoal de dinheiro lá, eu era metidinha, 
entendeu? Eu era metidinha, mas também tinha aquele lado, porque eu andava dos dois lados, o 
pessoal ruim e o pessoal bom, os playboy e os favelados, eu andava pra todo lado, qualquer lado eu 
andava. Foi quando eu conheci o pó. Aí nós fizemos uma festa, a festa do cabide, festa do cabide, lá 
na casa de Julián. Você só podia ficar de calcinha e sutiã, todo mundo de calcinha e sutiã, os 
homens de cueca e as “mulhe” de calcinha e sutiã (sorrindo). Tinha mulher que tava até pelada. Mas 
era assim, eu de topzinho do jeito que eu gosto de usar, top e sunguinha feminina, eu e minha mina. 
Aí o João tava pegando a mulher lá no quarto lá, bábábá, aí na hora que eu ia pegar minha mina e ia 
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pro quarto: “Não vou aqui não, cheiro de sexo do caralho!”. Aí peguei e saí. Aí tava com um pacote 
de pó: “Me dá um trem disso aí pra mim dá uma cafungada”. 

Entrevistadora- Você que pediu? 

Entrevistada- Eu que pedi a ele. Aí ele pegou e falou assim: “Vou colocar pra você ali agora”. Aí ele 
pegou o espelho, aqueles espelhão grandão, colocou escrito CVRL, grande mesmo, a letra era 
dessa grossura assim. Aí ele falou assim: “Se você cheirar uma letra dessa aí sozinha, você vai ser 
muito cheiradora um dia”. 

E eu cheirei uma letra daquela sozinha, eu puxei logo assim, entendeu? Nunca tinha experimentado, 
eu fiquei noiado, eu fiquei assim, “ohhh”, eu não sabia, depois... 

Entrevistadora- E o crack? 

Entrevistada- (sorrindo) Depois eu queria mais ainda, eu fiquei pedindo a ele, e ele me dava porque 
ele... João, primeira vez que eu... e era época de carnaval. Era época de carnaval ainda, eu lembro 
direitinho. O crack eu conheci na cadeia, eu não sabia nem como fumar. 

Entrevistadora- Mas alguém te influenciou, ou alguma circunstância te influenciou, ou você que quis? 

Entrevistada- Foram as circunstâncias, foram as circunstâncias. Eu era uma dos fortes da cadeia. 
Você tem assim né? Os que mandam bá... sem ter apadrinhamento, entendeu? E meu pai de cadeia 
era o presidente da cadeia e ele que colocava as drogas lá pra dentro. E minha mulher era irmã do 
meu pai de cadeia, então era só ronca, eu era ronca. E aí chegou a liberação da inolação, eu não 
sabia como usar, eu não usava, inolação de crack de pedra, lá dentro da cadeia, aí meu pai falou 
assim: “Tu usa?”. 
Eu falei: “Nem sei nem como usar isso”. Eu falei pra ele. 
Aí ele: “É assim oh”. Aí ele pegou e me mostrou como era. 
Aí, na hora que eu fui pra fumar, minha mulher falou assim: “Oh, você faz pressão igual maconha”. 
Eu não sabia, eu não sabia que era pra fazer pressão igual maconha. 

Entrevistadora- Mas ela estava com você lá na cadeia? 

Entrevistada- Tava. Que ela também estava presa. Mas ela não fumava crack, nem eu fumava crack. 
A gente só cheirava e fumava maconha. Aí ela: “Fuma igual”. Aí peguei e fumei e fiz pressão. Na 
hora que eu fumei o crack assim na latinha, na hora que eu fumei assim no copinho de água que eu 
lembro, aí eu fumei assim, na hora que eu puxei assim... (pausa) na hora eu fiz muita pressão, muita 
pressão, muita pressão mesmo, sabe? Deu teto preto. Que eu caí durinha no chão, eu fiquei 
desacordada uns 10 minutos a 15. Juro por Deus, eu fiquei desacordada, que eu não sabia a onda, 
né? Eu fiz muita pressão, muita pressão, muita pressão, na hora que eu fui ver ela batendo na minha 
cara: “Acorda, acorda”. Batendo na minha cara e eu: “O que foi o que foi, o que que foi?”. Do nada. 

Entrevistadora- Mas por que que você usou? 

Entrevistada- Porque eu queria experimentar. 

Entrevistadora- A onda nova ali, né? 

Entrevistada- É, era uma coisa nova, e tudo foi assim, experimentando. 

Entrevistadora- Tá bom! Deixa eu te perguntar uma coisa, nesses primeiros contatos que você teve, 
você falou do primeiro contato com a maconha, pó e com o crack, você acha que você tinha, você 
podia dizer que não, nesse primeiro uso que você teve com a maconha, por exemplo? 

Entrevistada- Podia. Da maconha eu podia falar que não. 

Entrevistadora- Podia. “Eu não tô afim”. 

Entrevistada- Do pó eu podia falar que não. 
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Entrevistadora- E aí? 

Entrevistada- Do cracj eu podia falar que não. 

Entrevistadora- Você sente que você podia falar que não, então você podia ter feito uma outra coisa 
que não usar, é isso? 

Entrevistada- É isso que eu não entendo... tem uma coisa que me... 

Entrevistadora- Porque você tinha opção. 

Entrevistada- Eu tinha opção, eles não falaram assim: “Fuma agora!”. Eles não fizeram isso. 

Entrevistadora- E não foi. Mas a gente vai tentando entender, é exatamente isso que eu quero 
entender, né, eu não tenho essa resposta também, sabe, mas eu imagino que eu te ouvindo, ouvindo 
uma outra, ouvindo uma outra, pegando a literatura, entende? 

Entrevistada- Eu sou muito chata? 

Entrevistadora- Não. É um prazer te ouvir, você tá me ajudando muito. 
Me fala uma coisa, a partir de que momento que você percebeu que o uso que você estava fazendo 
da droga estava te prejudicando, que não era mais um uso social? 

Entrevistada- De todas as drogas? A partir... do momento que eu fui presa e fiz minha mãe sofrer 
demais. 

Entrevistadora- Antes você não tinha noção que você estava usando muito? 

Entrevistada- Não. Pra mim era normal, tava tirando onda, tinha dinheiro no bolso, gastava com as 
mulezadas toda, tirava onda de playboy. Eles me chamavam de new play, eu tinha dinheiro, eu 
trabalho pro dono do Mandela, Marcelo Pinoto. Trabalho pra ele, eu tenho vergonha de falar isso. 
Sabe por que eu tenho vergonha de falar? Porque ele é bandido, e ele é perseguido, ele é foragido, 
se eu falar: “Ah tá tirando onda, botando marra”. Mas ninguém sabe do meu passado não, tá me 
entendendo o que eu tô querendo dizer? 

Entrevistadora- Tô. 

Entrevistada- Ninguém precisa saber que eu trabalhei pra ele. Eu vigiava os filhos dele, os dois 
únicos filhos dele, o Marcelinho e a Fernanda. Eu passei naquela na Leopoldo Bulhões na faixa de 
casa, não tem?  

Entrevistadora- Não conheço. 

Entrevistada- Conhece o Rio de Janeiro não? 

Entrevistadora- Pouco, muito pouco. 

Entrevistada- Atravessando o Manguinho ali, no viaduto ali tava tendo um tiroteio ali. O pessoal do 
Manguinho com o caveirão, e eu com os filhos dele, do patrão do Mandela, sobrinho do Benemari. A 
senhora imagina, eu recebo uma bala perdida, ou se eu sou sequestrada com essas crianças? Eu 
tava morta. Então hoje eu vejo que tudo é livramento de Deus na minha vida. E eu sempre fui 
nascida e criada dentro do Evangelho... tudo aconteceu depois que mataram meu pai, eu perdi meu 
pai eu tinha 13 anos de idade, eu não quero colocar a culpa nele, mas foi... Foi porque eu não 
imaginava fazer isso, eu nunca imaginei isso, eu revoltei da  vida, eu fiquei revoltada, mas eu não 
quero... (pausa com indignação) 

Entrevistadora- Fala um pouco, deixa eu tentar entender como você se sentia, o que acontecia 
dentro de você, sua mente, quando você usava uma quantidade maior de drogas? 

Entrevistada- Eu queria mais. Eu virava noite, dia, já fiquei 3 noites viradas. 
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Entrevistadora- Já aconteceu de nesse momento que você usou pra caramba, e você pensar assim: 
“Pô, vou parar agora”. Já aconteceu isso? 

Entrevistada- Já. 

Entrevistadora- E aí? 

Entrevistada- Mas não parava. 

Entrevistadora- Você chegava a pensar nisso? 

Entrevistada- Teve uma vez, isso foi mês passado agora, eu chorando, falando com Deus, falando 
assim: “Deus, eu não quero isso pra minha vida nunca mais”. Eu com dor. Sabe quando você tá com 
dor de tanta droga de, dor aqui, sabe? (mostrando a região do peito). Eu tava com dor, muita dor e 
querendo usar. E depois deitar na cama e não conseguir dormir, ficar fritando de um lado pro outro. 
Minha mãe foi pro serviço e eu ali tomei dois Paracetamol, passei Vick no corpo, tomei banho 
quente, e deitei e nada, e eu falando:  “Nunca mais eu vou colocar essa porra na minha boca, nunca 
mais vou colocar essa droga”. Aí quando chega a noite, eu começo a usar de novo. 

Entrevistadora- Por quê? Você saberia dizer? 

Entrevistada- (Silêncio) Parece que já me leva, o caminho já me leva, eu tomo meu banho, saio pro 
lado de fora, minha perna já caminha sem eu querer... 

A minha vida é dura... Eu acho que eu tenho que ter um processo de... tem gente que faz aquele 
negócio de regressão pra ver onde que tá o problema na minha vida, sabia? O que me levou a fazer 
isso tudo? 

Entrevistadora- Mas o que você sente, se você conseguir explicar, na hora da falta da droga, ou seja, 
na hora da abstinência? 

Entrevistada- O que me dá aqui toda hora. 

Entrevistadora- Com sua cabeça, com teu estado? 

Entrevistada- Eu fico agitada... eu fico agitada... eu começo a xingar os outros, falar com ignorância, 
eu fico ignorante, eu fico. As funcionárias me dão disciplina toda hora, mas eles não sabem que é 
minha abstinência, aí eu peço desculpa, mas não pode, já não deu. 

Entrevistadora- Quando você vê já falou.  

Entrevistada- Quando eu vejo já falei. Mas elas não entendem isso não. Pra mim não pegar uma, ih... 
se eu fizer isso é pior. Igual ontem, ontem quando aconteceu esse negócio da garota coisa. Eu 
peguei e dei um soco no armário. Eu dei. Peguei mesmo um soco no armário com tanta força que se 
eu pegasse a cara dela, eu ia arrebentar, cara. O ódio e raiva que eu tava no meu coração... eu não 
posso ficar assim, eu não posso, eu... 

Entrevistadora- Isso te prejudica, porque você tem que ficar bem pra chegar até o final do seu 
tratamento, então isso te prejudica. Me ajuda a entender uma coisa. Qual a diferença, pra você, de 
como você se sentia, de dá um tapinha e de ficar chapada? 

Entrevistada- (pausa) Dá um tapinha ne quê? Na maconha? 

Entrevistadora- Do que você quiser falar. 

Entrevistada- Na maconha, se você der um tapinha e você ficar chapada, pra mim é a mesma coisa. 
Na maconha se você fumar um desse tamanhinho é a mesma coisa de você fumar um desse  
tamanhão. 

Entrevistadora- É? Quando você sentiu essa diferença, foi usando o quê? 

Entrevistada- O crack e o pó. 
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Entrevistadora- O crack dá diferença? 

Entrevistada- O crack dá. 

Entrevistadora- Então me diz que diferença é essa? 

Entrevistada- A abstinência de você querer mais... 

Entrevistadora- Quando você dá um tapinha, você tem abstinência ou não tem abstinência? 

Entrevistada- Não tem. Você vai querer mais. 

Entrevistadora- Quando você ficava chapada, depois você vai ter abstinência é isso? 

Entrevistada- Do caldo ou do crack? 

Entrevistadora- Do crack. 

Entrevistada- Quando eu tô cracando lá, como é que se fala fumando uma pedra acabou, é isso que 
você tá querendo dizer?    

Entrevistadora- Mas quando você fuma muito, quando você usa muito, ou seja, não foi só um tapinha 
que você deu, qual a diferença, o que acontece de diferente? 

Entrevistada- Na mente? 

Entrevistadora- É. 

Entrevistada- Cada um tem uma reação, cada um tem uma ação, uma reação. Tem gente que vê 
coisas, tem gente que vê polícia, tem gente que vê rato, tem gente que vê elefante, tem gente que 
vê, vê... no pisar assim... vê mato; eu não vejo nada disso, tu acredita? 

Entrevistadora- Acredito. 

Entrevistada- Tem gente que... eu tenho ouvido tuberculoso, eu escuto tudo, e minha orelha é 
pequenininha, mas eu escuto bem, eu só fico ligada assim, olhando, pra ver se... entendeu? Agora 
ver as coisas igual, eu vejo gente que fuma, eu não tenho essas coisas não.  

Entrevistadora- Entendi. Me fala um pouco como que você se sentia, quando você usava uma 
quantidade maior da droga, você usou muito mais do que normalmente você usava, o que você 
sentia? 

Entrevistada- Pô, cara, a mesma coisa. Não sentia nada. Eu ficava assim, eu só queria fumar mais, 
mais e mais. Enquanto tem eu quero fumar. E eu sou ambiciosa, se eu sei que eu tenho muito eu 
quero pegar e fumar a metade e a outra metade eu pego e faço um dinheiro com ela pra mim fumar 
depois quando eu não tiver, vendo... tá entendendo como? Por exemplo, é desse tamanho aqui uma 
pedra de crack, um exemplo, e pega, corta na metade, essa metade aqui vai me satisfazer bastante, 
que eu vou ficar muito doida por que eu vou pegar umas pedrinhas aqui desse tamanhinho aqui, oh... 
pra mim colocar na lata, tá entendendo? Sobrou bastante crack pra mim, aí a outra metade eu vou 
pegar e fazer dinheiro, vou fazer dinheiro pra quê? Pra quando essa minha aqui acabar eu ter 
dinheiro pra mim comprar mais outro tanto disso aqui, eu vou ter mais, entendeu? 

Entrevistadora- Uhum! E quando acaba o efeito da droga, qual é seu sentimento? 

Entrevistada- Eu fumo um baseado pra mim sair do efeito dela totalmente, pra mim comer, tomar um 
banho e dormir. 

Entrevistadora- Mas que efeito é esse, como é que você fica? 

Entrevista- O efeito é a ansiedade, entendeu? Aquela ansiedade que acaba, acabou droga, acabou, 
eu não quero mexer naquela lá não. Vou fumar um baseadão, puro, tomo um banho, relaxo, fumo 
outro baseado puro, deito na cama e durmo. 
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Entrevistadora- Isso te faz melhor? Vou te fazer a última pergunta, tá? 

Entrevistada- A última já? É que eu falo muito. 

Entrevistadora- Você veio pra cá, conseguiu essa vaga de novo, quais são seus planos pra quando 
sair daqui? 

Entrevistada- Meus planos pra quando eu sair daqui, meus planos é acabar meus estudos, se Deus 
quiser eu tenho que acabar meus estudos. E eu preciso montar meu estúdio, que eu sou apaixonada 
em música e firmar na música, que é coisa que eu gosto de fazer, entendeu? Vou fazer um teste de 
gravação no Rio de Janeiro com uma produtora aí, e se eu passar nesse teste, eu tô feita. Vocês vão 
me ver no Faustão e tudo (sorrindo), em nome de Jesus, e fora que eu quero acabar meus estudos, 
fazer minha faculdade de nutrição. 

Entrevistadora- Você gosta desta área? 

Entrevistada- Quero, quero fazer nutrição, pra mim trabalhar embarcada que eu já tenho um curso de 
taifeiro, entendeu? Eu tenho curso de taifeiro já pronto, aí pra mim fazer salvatagem, eu tenho. A 
gente não entra no taifeiro, mulher não entra no taifeiro, pra limpar, essas paradas assim só homem. 
Aí esse curso vai ser cancelado de taifeiro pra mim ser uma nutricionista da embarcação pra eu 
trabalhar embarcada, entendeu? 

Entrevistadora- Mas você já tem algum contato, alguma coisa? 

Entrevistada- Tenho, tenho Gilson lá, ele colocou meu irmão, eu tenho um contatozinho bom também 
na cidade, se Deus quiser.  

Entrevistadora- Eu desejo que você consiga isso e muito mais 

Entrevistada- Parei no segundo ano do segundo grau, olha, para tudo, eu nunca tomei pau, nunca 
repeti. 

Entrevistadora- Agora se Deus quiser 

Entrevistada- Eu toco música, depois você vai ali pra ver eu tocando, eu toco música de ouvido, eu 
nunca tive aula não. O único instrumento que eu tive aula foi bateria, que bateria eu formei, eu sou 
formada, eu formei no Rio no Vilas Lobo, no Rio de Janeiro. Do Norte Noroeste Fluminense eu sou a 
melhor baterista feminina, coloca uma bateria conjugada ai pra você ver, depois você me fala. 
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Entrevista Elaine 

 

Entrevistadora- Minha flor, fala a data do seu nascimento pra mim. Roselane ou Elaine? 

Entrevistada- Elaine.  

Entrevistadora- Sua idade?  

Entrevistada- 20 anos, sou de setembro. 

Entrevistadora- Casada, solteira? 

Entrevistada- Solteira. 

Entrevistadora- Filhos? 

Entrevistada- Um casal. 

Entrevistadora- Há quanto tempo você está aqui?  

Entrevistada- 20 dias. 

Entrevistadora- 20 dias? Que tipo de droga que você faz uso? 

Entrevistada - Crack, loló e cocaína. 

Entrevistadora - Quanto tempo, minha flor? 

Entrevistada- 3 anos. 

Entrevistadora- 3 anos? Por que você está aqui, Elaine? 

Entrevistada- (pausa longa) (chorando) Eu quero ir embora desse lugar, eu quero minha mãe. 

Entrevistadora- Mas se você for embora como você acha que vai ficar? 

Entrevistada- (chorando) Ah, eu não sei, eu senti, só sei que aqui não quero ficar mais não. 
(chorando) 

Entrevistadora- Eu entendo... O duro é que você sabe que se você sair, a chance de você cair é 
muito grande. Você acha que você esta pronta pra sair, Elaine? Você já aguentou até aqui... 
Passaram 20 dias. 

Entrevistada- Já aguentei muito, né. 

Entrevistadora- Hum? 

Entrevistada- Já aguentei muito isso aqui. 

Entrevistadora- Só que não é o suficiente pra sua cura. Outras vezes você já tentou parar? 

Entrevistada- (pausa) Já. 

Entrevistadora- E voltou a usar? 

Entrevistada- 7 dias eu fiquei sem usar. 

Entrevistadora- Ficou sem usar? 7 dias você ficou limpa. 

Entrevistada- 7 dias. 
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Entrevistadora- E depois você voltou? 

Entrevistada- Voltei, tive uma recaída. Deu vontade porque minha mãe fumava cigarro, eu fumei 
cigarro, o cigarro é um vício, dai eu ia pro crack... Tô aguentando mais não (chorando) 

Entrevistadora- Então... Se você sai daqui agora você não acha que é isso que vai te acontecer? 
(pausa) Por que é que você veio pra cá, Elaine? 

Entrevistada- (pausa) (chorando) Pra me curar, né? 

Entrevistadora- Então? 

Entrevistada- Ah, mas essa mulher aí, Deus me livre, tá doido! É uma mulherada mandada aí, eu não 
quero, todo dia tem briga! Ui...  Eu não gosto de desaforo não, eu não levo desaforo, eu tô magoada, 
discuti até com a monitora ontem, discuti mesmo. Ela veio botar o dedo na minha cara, eu bati nela, 
a ponto de querer me desligar da casa. Tá na mão de Rosana, Rosângela sei lá... que vai decidir. 

Entrevistadora - Você não acha que com tudo, com tudo, você está mais segura aqui do que lá fora?  

Entrevistada - Eu sei disso, mas... (chorando) 

Entrevistadora - Então, você tem 2 filhos pra criar Elaine. 

Entrevistada- Mas eu não guento isso (chorando), eu não guento mulher gritar comigo, eu não aceito, 
aqui eles falam: “Ora, procura a Bíblia”, gente, eu sei: Deus em primeiro lugar. Eu sei, mas nem tudo 
é isso não, nem tudo... Aí eu vou procurar a Bíblia e vou ficar quieta?  Eu não tenho sangue de 
barata não. 

Entrevistadora- Você acha que isso vale pra jogar você de novo pra rua e você cair de novo? Você 
não acha que você perde menos se você aguentar isso, engolir, do que você cair de novo na rua? 

Entrevistada- Eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando, mas tá difícil, tá tão difícil. 

Entrevistadora- Você faz isso desde quando? 

Entrevistada- Ah, desde quando eu perdi meu pai... Minha filha tava com 15 dias de nascida... 

Entrevistadora- Alguém te ofereceu? Alguém te influenciou? 

Entrevistada- Ah foi uma cabrunca, sou doida pra pegar essa mulher que me ofereceu o crack. 

Entrevistadora- Você já começou com o crack, Elaine? 

Entrevistada- Comecei com o crack. 

Entrevistadora- Você acha que ela te influenciou? 

Entrevistada- Foi... Eu só vivia na casa dela e a casa dela só vivia aquele fumaceiro de crack, aí eu 
fui e experimentei. Ela é assim: chega as pessoas na casa dela que não usa e ela manda 
experimentar, pra pessoa gostar, viciar, comprar e fumar só na casa dela, pra gente dá a ela 
também. Mas eu não vou culpar ela, porque ela não obrigou ninguém a usar o crack, mas foi através 
dela que eu comecei a usar o crack. 

Entrevistadora- Mas você acha que você podia ter dito não nessa hora? 

Entrevistada- Podia. Mas sei lá, depois eu...  cocaína, loló...  cheguei a provar haxixe, a maconha. 

Entrevistadora- E essas outras drogas que você provou, foi você que buscou, alguém que te deu? 

Entrevistada - Não, foi eu que busquei, trabalhava aqui na comunidade, Madureira. 

Entrevistadora- Entendi, já foi uma situação diferente do crack, né? 
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Entrevistada- É que aqui no Madureira é o seguinte: Eu pegava das 7 da noite às 7 da manhã e 
ganhava 60 reais, eu pegava duas pedra de 30, não sobrava nem dinheiro pra comer. 

Entrevistadora- Então você não tinha nem salário, o salário era a própria pedra. 

Entrevistada- Mas podia panhar dinheiro, só que eu ganhava em droga, eles falavam: “Se quiser em 
dinheiro, cê pega em dinheiro”, mas eu pegava em droga. 

Entrevistadora- Entendi...  E pra você vir pra cá, você veio sozinha, alguém te trouxe? 

Entrevistada- Eu vim sozinha. 

Entrevistadora- Você veio por que você quis? 

Entrevistada- Eu quis, eu não estava aguentando mais, tava quatro dias na rua sem comer, sem 
dormir, só me drogando. 

Entrevistadora- Chegou no seu limite. 

Entrevistada- (chorando) Só me drogando e falta de dinheiro pra comer não era não, porque batia 
dinheiro na minha mão eu logo lembrava da droga, entendeu? Se eu quisesse comer, eu tinha 
dinheiro pra comer, só era droga, o crack. Crack... destruiu minha família todinha por causa do crack, 
eu cheguei a esfaquear minha mãe. 

Entrevistadora- Mas ela está bem? 

Entrevistada- Ela já me perdoou, mas eu não consigo me perdoar, perdoar o que eu fiz, minha mãe 
veio me ver dia 3, ela tá muito feliz de eu tá aqui. Mas eu não consigo me perdoar, perdoar o que eu 
fiz, a marca vai ficar pra sempre, vai ficar pra sempre no corpo dela, vai ficar pra sempre na minha 
mente, cara, o sangue pingou tudo em mim (chorando muito). 

Entrevistadora- Mas por que você fez isso? 

Entrevistada- Porque ela não queria me dá dinheiro pra mim pegar o crack, aí esfaqueei minha mãe, 
por pouco minha mãe não morre (chorando muito). 

Entrevistadora- Nessa hora, minha flor, nessa hora, você acha que conseguiria não ter feito isso? 

Entrevistada- (chorando muito) Eu só lembro depois que tava o sangue, depois que tinha saído tudo 
da mente, que eu não podia ter feito aquilo ( chorando muito). 

Entrevistadora- Mas você queria fazer aquilo? 

Entrevistada- Eu não queria fazer aquilo com minha mãe não, ela não merece não, ela não merece. 
Só o que ela faz com meus filhos, ela não merece nada disso que eu fiz com ela (chorando muito), 
ela não merece, ela é uma mãe ótima. A Flávia foi na casa dela, a Flávia viu como minha mãe é... Eu 
não consigo me perdoar, eu não esquento, eu quero ir pra rua. 

Entrevistadora- Mas olha só... Essa mãe tão preciosa, você não acha que vale a pena você ficar? 
Você não acha que você daria uma grande alegria pra ela? 

Entrevistada- (chorando muito) Ela quer que eu... que eu fico, ela fala: “Não decepciona mais sua 
mãe não. Fica aí pra você se curar...”. Ainda falou que quando eu sair daqui com 9 meses é pra eu ir 
pra casa dela ( chorando). 

Entrevistadora- Tá vendo só. 

Entrevistada- Mas eu não vou conseguir ficar junto com minha mãe (chorando muito). 

Entrevistadora- Vai... Vai porque você vai vencer, vai até o final do tratamento, vai porque você vai 
vencer, Elaine. Você esta passando por uma fase difícil que vai embora essa fase, e você vai sair 
daqui curada, vai morar com sua mãe com seus filhos, e vai passar.  
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Entrevistada- Minha mãe fala que me ama, meus filhos fala que me ama, eu não aguento isso tudo 
não. 

Entrevistadora- Mas é porque eles te amam mesmo. 

Entrevistada- Mas eu não choro só de felicidade, eu choro de tristeza também, ela falar que me ama, 
e eu fazer uma desgraça dessa. 

Entrevistadora- E você acha que se você for embora, você vai causar mais alegria ou mais tristeza? 

Entrevistada- Uma tristeza pra mim porque eu não vou ficar feliz também. 

Entrevistadora- Então você tem que ficar? 

Entrevistada- É uma tristeza pra mim, mas pra ela com certeza vai ser uma alegria porque minha 
mãe tá muito feliz, a Rosângela falou com ela, e ela tá muito feliz de eu tá aqui 
 
Entrevistadora- É a única esperança que ela tem de ter a filhota dela de volta, ela quer e precisa ter a 
filhota dela de volta, por ela que já fez tanto por você, por ela, por ela que te ama tanto, por ela, 
firma, tenta, fica, por favor. Você promete que vai pensar nisso, Elaine? Promete mesmo? Minha flor, 
você se lembra da primeira vez que você usou? 

Entrevistada- Eu não, eu não lembro, falei com o médico, o médico veio de volta, porque eu nem 
lembrei que eu falei com ele. 

Entrevistadora- Então você não lembra o primeiro dia que você usou o crack? 

Entrevistada- Eu não, ontem eu fiquei doidinha lá em cima, eu tava vendo coisa na minha reta sem 
ter, ontem eu fiquei doidinha, eu não conseguia dormir, eu via sombra ontem na minha reta, eu tava 
falando hoje, muita luta pra mim dormir. 

Entrevistadora- Você está tomando remédio? 

Entrevistada- Tomei, depois do remédio que eu tomei, o remédio me deixava nervosa, não é aqueles 
remédio que eu tomava aqui, me deixava meio lesada, meio lerda, eu gosto de tomar aqueles 
remédio, porque aí eu durmo, não vejo nada, agora esses remédios deixa eu mais alerta ainda, me 
deixa nervosa, mais alerta ainda, eu vejo coisa na minha reta. 

Entrevistadora- Você já falou lá? 

Entrevistada- Falo, falo, mas ele não troca remédio, não. Eu tava vendo vulto ontem na minha frente, 
aí eu ia pra cama de uma, na cama de uma, eu tava vendo a cabeça de um homem, só doideira, eu 
só consegui dormir depois que eu li o salmo 91. 

Entrevistadora- Aí você conseguiu dormir? 
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Entrevista Silvana 

 

Entrevistadora- Silvana. fala pra mim a data do seu nascimento ou sua idade 

Entrevistada- Tenho 27 anos. 

Entrevistadora- Casada, solteira? 

Entrevistada – Solteira. 

Entrevistadora - Filhos? 

Entrevistada- Tenho... Jeniffer, Maria Vitória, Suelaine e Yasmim. 

Entrevistadora- Então são quatro? Quatro meninas. 

Entrevistada- “Tudo” menina. 

Entrevistadora- Quanto tempo você está aqui na instituição? 

Entrevistada- Acho que duas semanas. 

Entrevistadora- Duas semanas. Que tipo de droga que você faz uso? 

Entrevistada- Eu usava qualquer coisa que aparecia na minha frente, do momento assim, 
dependendo da situação que eu  tava, entendeu? “Poblema”, entendeu? Como era o negócio... 
Qualquer coisa que aparecesse eu tava usando. 

Entrevistadora- Então você já chegou tudo? Maconha, cocaína, o que, que você já chegou a usar? 

Entrevistada- Maconha, cocaína, o crack, loló... thinner e loló é a mesma coisa, né? (dúvida), 
benzina, que é aquele também. E uma vez só apliquei na veia e mais nada (momento de elaboração 
da resposta, pensativa). 

Entrevistadora- Há quanto tempo, Silvana, que você é usuária? 

Entrevistada- Olha, eu conheci a maconha. 

Entrevistadora- Que foi a primeira, então? 

Entrevistada- Eu tinha 15 anos quando eu conheci a maconha, e daí pra lá eu conheci a maconha. Aí 
fui conhecendo a bebida, aí fui pro cigarro, do cigarro fui pro pó, do pó foi pro thinner e o último que 
eu conheci foi o crack. 

Entrevistadora- Então você também era usuária de álcool?  

Entrevistada. Bebia. 

Entrevistadora. Junto? 

Entrevistada- Tudo junto, fazia tudo ao mesmo tempo, eu embolava tudo, entendeu? 

Entrevistadora – Entendi, entendi. 

Entrevistada – Até água de poço eu bebia 

Entrevistadora – Junto com a droga? 

Entrevistada- Às vezes aquela droga já não “tava” fazendo mais efeito, já não “tava” fazendo mais 
nada. Aí eu bebia o álcool, se eu tivesse dentro de casa, eu “botava” o café dentro do álcool, que ia 
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sumir o sono, aí eu ficava doida. Se eu tivesse na rua eu “botava” água dentro do vidrinho assim e 
misturava, daqui a pouco eu já não sabia nem mais o que eu “tava” fazendo. 

Entrevistadora – E me fala uma coisa, por que  você está aqui? 

Entrevistada- Ah... porque eles acham que eu não tenho condições de parar (pausa para responder). 

Entrevistadora – E você tem condições de parar? 

Entrevistada- (...) De repente se eu não tivesse no lugar que eu estava, eu, eu garantia que eu tinha 
condições de parar sim.  

Mas, de repente, aconteceu que eu tive a Jeniffer, que é minha última menina agora, ela tá com 
quatro meses agora. Eu estava morando com um senhor, mas assim, sem relacionamento né? Ele 
ajudava muito, muito, muito, em tudo que eu precisava, só que ele não gostava do pai da minha filha, 
porque o pai da minha filha era drogado também e ele entrou na casa dele também, “panhou” uns 
negócio dele lá, fez um bererê lá, aí ficou difícil, né? Aí de repentemente ele teve que mudar. A filha 
dele deu em cima, deu em cima, pra ele mudar, pra ele mudar pra casa dela, que lá ele não ia pagar 
aluguel, não pagava luz, não pagava nada. Mas o interesse mesmo era o dinheiro do pai dela, não 
era esse o negócio não. Aí igual, por exemplo, agora, ele “tá” até aí sem casa pra alugar por que não 
se dá bem com a filha, né? E eu acabei ficando na rua com minha filha. Aí como sempre recorri a 
dona Maura, que é a mãe da Andressa que entrou aqui também, né? Eu recorri a ela. Um dia, 
chovendo, chovendo, eu não tinha pra onde ir com minha filha (voz embargada), aí eu fui na porta da 
igreja chorando, desesperada com minha filha, e falei com Dona Maura: “Toma conta da minha filha 
porque eu não tenho onde ficar, (muito choro) pelo menos... fica com ela pra mim um tempo. 
Entendeu?”. 

Aí dona Maura pegou ela, e eu saí pra rua, aí fiquei doida, aí que eu fiquei mais doida mesmo, esse 
tempo. Entendeu? 

Aí fui pra boca de fumo onde mora uma colega minha, não era nem colega, ami.., sei lá, não posso 
nem  dizer que é nada, mas pelo menos me acolheu, mesmo sem minha filha. Dona Maura depois 
também não deixava eu levar a menina pra boca de fumo, por que lá, essa menina, tinha, tem uns 
cinco, seis filhos parece, né? O pai dos filhos dela morreu, ela mora sozinha, com a irmã e com o 
irmão. O pai alugou uma casa, mora sozinho, deixou a casa pra ela e lá a gente vivia, né? Eu 
ajudava ela nos serviços da casa, eu ajudava ela a vender droga, eu usava droga, e aí aquela 
“boladeira” toda, e ali eu não ia conseguir sair. 

Entrevistadora – Mas o que fez você sair dali e vir pra cá, como que foi isso? 

Entrevistada – A Dona Maura veio.Andressa foi, saiu daqui, foi. “Silvana. eu já tô vendo uma vaga 
pra você lá, entendeu? E você vai!”. “Eu vou, Andressa”. “Você vai, Silvana?”. “Eu vou, Andressa”. 
“Silvana, se você não for, você não vai pegar sua menina, você não vai pegar sua menina, você não 
vai levar ela com você, porque você vai perder ela pro Conselho Tutelar”. Foi aonde eu vim pra cá, 
entendeu? 

Entrevistadora – Entendi. No dia que você veio, você veio sozinha ou alguém te trouxe? 

Entrevistada- Não, veio dona Maura, veio Andressa, veio todo mundo comigo me trazer. Viemos de 
carro, e minha filha não veio porque era muito quente, o carro “tava” muito abafado, aí ela ficou com 
a neta da dona Maura, que é a Rebeca. E foi assim que eu vim parar aqui, só que realmente às 
vezes dá vontade de ir embora, entendeu? Às vezes. Aí eu já penso na minha filha (voz embargada), 
aí é difícil. 

Entrevistadora- É difícil, eu imagino. Quando você, minha querida, ainda estava mergulhada lá no 
uso, tá? Mergulhada. Você sentia vontade de parar? 

Entrevistada – Sentia... 

Entrevistadora- Sentia, Silvana? 
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Entrevistada- Com certeza, sentia. 

Entrevistadora- Várias vezes? 

Entrevistada – (voz embargada) Eu falava pra mim mesma: “Meu Deus! Vou ficar, tô aqui com esse 
cachimbo na mão, com essa pedra, tô aqui fumando isso aqui, no meio desse mato”. Às vezes eu 
ficava no mato sozinha, eu não queria ninguém perto de mim, eu ficava sozinha, fumando. Ás vezes 
eu pegava uma pedra inteira, jogava em cima e fumava, e aquele fumaceiro. E fumava, e aquilo me 
batia na cabeça e mais do que eu já “tava” fazendo, mas nada. Minha cabeça (tocando a cabeça). E 
eu falava: “Meu Deus! Eu tô fumando isso!”. Daqui a pouco eu saio, vô lá lavo uma vasilha, lavo uma 
roupa, faço um trem, caba essa onda, vai, fumo de novo. “E o que isso tá me dando? E o que isso tá 
fazendo comigo?”. 

Eu ficava assim... me perguntando o que aquilo “tava” me dando. Entendeu? Eu não tinha resposta. 

Entrevistadora- Mas já houve algum momento... (interrompida) 

Entrevistada- As respostas que eu tinha é que só ficava fumando, fumando, fumando... 

Entrevistadora – Você não conseguia controlar isso? 

Entrevistada – Não conseguia porque eu não tinha resposta de nada. Entendeu? As respostas que 
eu tinha é que aquele efeito acabava, eu botava... eu voltava a fazer aquele mesmo efeito, queria 
aquele mesmo efeito de novo. Entendeu? Pra esquecer os problemas também, esquecer. Entendeu? 
Esquecer... e ficava alucinada, vendo gente, vendo policia, às vezes policia descendo  pra prender 
todo mundo e aquele monte de droga, e aquele monte de... Ah nossa! 

Vendo gente passando por um beco, matando gente, pelo outro, matando. Ai é uma coisa (sorriu), 
sei lá é uma onda que o negócio dá na gente. O efeito que faz é esse. 

Entrevistadora – Mas você já houve algum momento, Silvana, que você tenha tentado parar, tenha 
até conseguido ficar um tempo sem usar e depois voltou? 

Entrevistada – Já, já, já... 

Entrevistadora – Já houve? 

Entrevistada- Eu engordei, fiquei bonita, todo mundo falava: “Silvana, como você tá bonita, como 
você tá gorda”, foi logo assim que eu tive minha neném. Eu morava ali no Aeroporto, é aqui em 
Cachoeiro mesmo, só que é um bairro, Aeroporto vem depois.  

Entrevistadora- Então foi recente isso, Silvana? 

Entrevistada-. Eu engordei, fiquei bonita, cuidava muito bem da minha filha. Entendeu? 

Entrevistadora- E o que fez você voltar? 

Entrevistada – Foi essa mudança, entendeu?, de eu ter que sair da casa desse senhor, entendeu? Aí 
eu fiquei perdida. 

Entrevistadora – Mas essa foi a primeira vez que você tentou parar, Silvana? Por que você está 
usando desde os quinze anos, não é isso? 

Entrevistada – Não, mas não é desde os quinze anos que eu uso a droga, a maconha, a pedra. A 
pedra eu conheci tem pouco tempo que eu conheci a pedra. A pedra eu conheci, eu morava em 
Jerônimo Monteiro, uma pessoa conhecida minha chegou na minha casa pedindo pra usar, 
entendeu? Eu nem sabia o que era. Eu falei assim: “Você pode usar, mas usa lá pra dentro do 
banheiro por causa das minhas filhas aqui”. 

Entendeu? Eu morava sozinha com minhas filhas, foi aonde até eu perdi minhas filhas lá em 
Jerônimo Monteiro, entendeu? Pro conselho tutelar. 
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Entrevistadora- Entendi. Como que você descreveria para mim esse momento que você havia 
parado, e aí depois você não consegue ficar sem usar, o que você sentiu, que sentimentos foram 
esses, que pensamentos?  O que foi isso que você sentiu quando você estava limpa e depois  usou? 
O que você sentiu dentro de você? 

Entrevistada – (Silêncio) Sei lá. É.. sei lá... é uma coisa que não tem como eu te responder. 

Entrevistadora – Não tem problema não. Me fala uma coisa, você consegue se lembrar,  Silvana, 
qual foi a primeira vez que você usou sua primeira droga? 

Entrevistada –  A maconha... eu lembro. Que foi uma tia da minha filha que tá com 10 anos, a minha 
menina que tá com 10 anos. A gente morava lá em Tupamanava. Eu tinha meu primeiro namorado, o 
Adriano. Ela botou até no meu cigarro, e a gente saiu, foi pra um baile, um baile funk, é...  a gente 
tava indo pra um baile funk, eu só não lembro a data. 

Entrevistadora – Não, não tem problema não. 

Entrevistada – A gente tava indo pra um baile funk, eu e ela, que só saía eu e ela juntas... e 
descemos fumando aquele baseadinho no cigarro e continuamos fumando. Chegamos lá perto, lá 
embaixo onde nós encontramos o resto dos meninos e as meninas, né?  Continuamos fumando e 
esse namoradinho meu ele cheirava, só que ele cheirava escondido, eu não via, ele já usava, mas 
ele não deixava eu ver. 

A bebida. Ele bebia e eu também bebia minha cervejinha, mas era raro. Entendeu? Não era assim... 
Era só esse dia... Eu curtia mesmo quando saía às vezes, mas não era assim, como transformou 
agora minha vida, né? 

Entrevistadora – Quando você usou o crack? 

Entrevistada – Isso... e o crack você fuma, você bebe cachaça, você bebe o álcool  como eu falei 
com você, entendeu? Depois, se acabar o crack, você tem que ter uma bebida...pra você  beber... 
pra você ,né, aguentar aquela vontade né, que dá, que dá de você fumar mais, e mais, e mais. 

E tendo uma bebida, uma cachaça, um álcool, uma cerveja, aquilo já tira um pouco daquela 
instigação de você querer fumar, né. 

Entrevistadora – Fala um pouco dessa primeira experiência com crack, por favor. 

Entrevistada- Olha, eu não lembro muito bem, entendeu? Mas foi em Jerônimo Monteiro. E eu 
quando usei, essa menina... ela mora em Jerônimo ainda, eu acho que (...) ah. eu logo assim que eu 
usei, eu viciei naquilo, entendeu? Foi muito rápido. 

Entrevistadora – Mas foi com essa mesma menina? 

Entrevistada- É, essa menina. Não, não, é essa que era minha ex-cunhada. 

Entrevistadora- Ah, é uma outra menina? 

Entrevistada- É uma  outra. Essa nunca “botou” isso na boca, ela nunca botou na boca. Até hoje ela 
bebe sim uma cervejinha de vez em quando, cheira também, gosta de dá uns “tequinhos”, entendeu? 
Mas raramente, entendeu? Tudo socialmente, entendeu? 

Entrevistadora- Uhum, mas como que o crack então chegou na sua vida? 

Entrevistada- Em Jerônimo Monteiro, quando eu fui pra Jerônimo, morar em Jerônimo, que eu era 
casada, né? Morava na roça e eu era casada, morava na roça, né? Às vezes eu vinha em Cachoeiro, 
né? Aí eu só “panhava” uma buchinha de maconha, né? Morava na roça, porque é bom né a gente 
fumar um baseadinho na roça, no meio do mato, eu morava assim do lado de uma mata, né, era 
muito bom, quando eu era só maconha. Aí de repente houve uma separação minha do meu ex-
marido, aí eu fui pra Jerônimo, de Jerônimo ... é, né? Jerônimo ... minha vida começou a caminhar 



275 

 

runha, entendeu? Eu vivia muito bem, muito bem, faltava nada pra mim, faltava nada pra minhas 
filhas, aí de repente virou tudo. Aí foi aonde eu conheci o crack, através dessa menina. 

Entrevistadora- Que menina? 

Entrevistada- Essa que morava em Jerônimo 

Entrevistadora- Ela usava? 

Entrevistada- É. Ela chegou um dia na minha casa: “Silvana, deixa  eu fumar um negócio aqui? 
Vamos fumar um negócio aqui? (abaixou tom de voz)”. Eu, como não sei às vezes dizer não, 
entendeu? Na maioria das vezes, às vezes a gente tem que dizer não e acaba dizendo sim, né? 

Aí acabei... “Não... pode usar, não sei o quê... Vai lá no banheiro”. Aí na hora que eu fumei, dei a 
primeira fumada, acabou. 

Entrevistadora- Então ela te ofereceu? 

Entrevistada- Acabou comigo, acabou. 

Entrevistadora- Nessa hora que ela te ofereceu, Silvana, você sente que você, você acha que você 
poderia ter dito não? 

Entrevistada- Eu acharia que poderia ter dito não, que hoje eu não “taria” aqui. 

Entrevistadora- Então você acha que poderia ter feito uma outra coisa que não usar o crack? 

Entrevistada- O crack. 

Entrevistadora- Você teria condição de dizer que não? 

Entrevistada- Eu acho que eu teria sim, mas na hora, sabe, eu preocupada com minhas filhas e, sei 
lá, foi muito de repente, eu sabia nem o que era, entendeu? Não sabia nem o que era. Aí ela de 
repente chegou e: “Deixa eu fumar, deixa eu fumar?”. 
Então falei: “Vá lá pro banheiro. Fuma lá”. Aí de repente eu senti o cheiro, aí eu falei assim: “Menina, 
pelo amor de Deus!”. 

 “Vem cá, Silvana, vem cá dá uma fumada aqui também, dá um puxa aqui também”. Aí falei: “Gente! 
Mas o que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que eu não sei o que que é?”. Eu não sabia 
nem o que que era pedra, o que que era cocaína, eu sabia nada. 

Aí de repente que eu fumei aquilo, acabou. Eu já vi que minha mente mudou, e veio aquele primeiro 
e eu queria mais, eu queria mais. 

A minha mãe vinha pra Cachoeira pra trabalhar, me deixava em Jerônimo com minhas filha, e 
quando minha mãe chegava em casa com dinheiro eu já queria o dinheiro pra mim fumar e 
(respiração profunda) acabou minha vida. 

Meu tio me dava meu dinheiro pra eu pagar meu aluguel, e eu já não pagava mais o aluguel, eu já 
queria só fumar. Eu já não pagava mais uma água, eu não pagava uma luz ... não fazia mais nada, 
eu só sabia fumar. Comecei a mexer nas coisas dos outro, pra mim poder fumar e cabou, cabou, 
cabou. 

Entrevistadora-  Você acha que então essa pessoa te influenciou nesse uso? 

Entrevistada- Do crack? 

Entrevistadora- Do crack. 

Entrevistada- Com certeza porque eu não conhecia, sabia nem o que era aquilo. 
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Entrevistadora- Mas e lá, quinze anos, quando você usou pela primeira vez, você podia ter dito não, 
você acha que podia ter dito não, você tinha condição? 

Entrevistada- A maconha? 

Entrevistadora- É. 

Entrevistada- Eu acho que não, eu acho que eu não ia dizer não porque eu tava assim, eu tinha 
meus quinze aninhos, entendeu? Eu era novinha, eu acharia que eu não ia viciar, entendeu?  

Eu acharia que eu não ia entrar, ficar igual eu tô hoje. Eu tô não, eu tava! Eu peço a Deus que tira de 
mim, né? Eu pensava assim: “Ah... que nada! Vou fumar isso aqui, vou dá uma fumada aqui e pronto 
acabou, entendeu? Não vai me viciar, entendeu?”. Como muitos pensam por aí, entendeu? Mas só 
que não é assim, principalmente o crack. Deus me perdoe! Você fumar uma vez e acabou, foi o que 
aconteceu comigo, eu dei uma fumada e “cabou”.  

Eu vendia minhas coisas. Aí o conselho tutelar pegou minhas filhas, eu fiquei doida... Vendi minhas 
coisas todinhas de dentro de casa, eu tinha tudo de dentro de casa, eu vendi tudo, das panelas até 
os garfos, vendi tudo, tudo, tudo, tudo. Eu me trancava dentro de casa e minha vida era chorar, 
fumar pedra e olhar pelas gretas da porta (Voz embargada. Depois silêncio e respirou fundo). 

Entrevistadora- Minha querida, houve alguém ou uma situação que você possa dizer assim: Isso aqui 
me influenciou a parar e vir pedir ajuda, houve? 

Entrevistada- (chorando) Dona Maura e minha filha. 

Entrevistadora- Foram os seus motivos, né? 

Silêncio e choro. 

Entrevistadora- Deixa eu te fazer uma pergunta... 

Entrevistada- (interrompeu dizendo): E a minha liberdade, né, talvez se eu estivesse lá, eu já “taria” 
até presa! Eu trabalhava pra menina vendendo pra ela, nem ligava não; saía com aquele monte de 
pedra na mão, dinheiro, não “tava” nem aí... (chorando) e fora que os policiais já tudo me conhecia, 
né? Não ia nem perguntar nada, né? Já ia chegar, colocar dentro da viatura, e levar pra cadeia 
(chorando), e eu ia ter que segurar aquele B.O, falar que era meu, e eles iam saber que não era. Mas 
graças a Deus estou aqui (chorando). 

Entrevistadora – Me fale uma coisa: a partir de que momento que você percebeu que estava fazendo 
um uso mais pesado da droga? Que não era mais como aquela menina de 15 anos.  Quando que 
você percebeu isso, que o negócio piorou? 

Entrevistada- Ah, eu, sinceramente? Pra mim nunca mudou nada, pra mim sempre foi a mesma 
coisa. Porque às vezes muitas pessoas falavam assim: “Ah, eu... eu fiz isso porque eu tava muito 
doida de droga, eu tava muito doido de bebida, eu tava muito doida do crack, eu tava muito doido do 
pó, eu misturei isso...”. Não. Eu acho que a droga não leva ninguém fazer nada, entendeu? Faz se 
quiser fazer, eu nunca entrei, eu nunca roubei e nunca culpei a droga, entendeu? Às vezes eu até 
posso até falar assim: “Eu peguei isso aqui, mas eu peguei isso aqui porque eu tava com vontade de 
fumar mais, entendeu?”. Mas, eu falar que eu peguei isso aqui porque a droga fez eu panhar? Isso 
não, entendeu? Então eu penso assim, entendeu? Que eu nunca mexi em nada dos outros, né? 
Culpando a droga: “Ah, eu tô doidona, eu tô doida de crack, não sei o que eu tô fazendo.”. 

Entrevistadora- Mas houve o momento que você fazia, tenta lembrar isso, houve um momento que 
você fazia um uso só social e depois deixou de fazer um social pra fazer um uso por necessidade, 
houve esse momento? 

Entrevistada- (Respirando fundo) Olha, eu acho que no crack não. 

Entrevistadora- No crack não? 
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Entrevistada- Porque o crack é muito pesado, o crack (respirando fundo) é ( pausa). Umas meia hora 
só de, de... como que fala? 

Entrevistadora- Onda. 

Entrevistada- É! Uma hora, meia horinha só que bate aquela onda, você fica assim vendo 
alucinações, vendo bicho, gente, entendeu? Polícia, essas coisas assim, entendeu? Escutando 
vozes, barulho, e coisa que nada disso tem, alucinação daquela droga sua mesmo, entendeu?  

Entrevistadora- E das outras drogas, houve momento que era só socialmente que você fumava ou 
usava, e depois deixou de ser só socialmente, as outras drogas? 

Entrevistada- Olha, eu usava thinner. O thinner eu usava com o pai da minha filha de 10 anos que 
ele morreu, entendeu? Mataram ele, tem 10 anos de morto. Eu usava assim por usar, entendeu? Por 
usar, que eu não conhecia outra droga. Eu conhecia a maconha e depois conheci o thinner com ele, 
o pai da minha filha, e usava assim, pra mim ficar rããã (sorrindo), ficava bobada assim no meio da 
rua, rããã hããã; igual esses da APAE aí, entendeu? Os doentes mesmo, né? E eu não era doente. 
Uma vez eu fiquei tão doida de thinner que eu peguei uma carona e eu fui parar numa safra dizendo 
que eu queria ira embora, embora, pra qualquer lugar que me levasse, eu queria ir embora; e o 
homem, o caminhoneiro, não me levou. Me deixou num posto que eu lembro que hoje é um posto 
que é lá na safra, lá em Cachoeiro. A polícia veio e me pegou e me levou embora, falou um monte de 
coisa comigo dizendo que... (respirou fundo) que ia me jogar no buraco, ia me matar, ia fazer não sei 
o quê (sorriu), e acabando que me deixou na porta da minha casa. Ele só falou aquelas coisas pra 
mim “medrontar”. 

Entrevistadora- Pra te assustar naquele momento, não é? 

Entrevistada- Aham, isso, isso 

Entrevistadora- Me fala uma coisa: qual a diferença, se você vê a diferença, né?, entre dá um tapinha 
e ficar chapado? 

Entrevistada-  Dá um tapinha... Como assim, na droga? (pensando) 

Entrevistadora- É. Qual a diferença? Que diferença que é pra você? No que era né, porque no crack 
acho que não tem isso. 

Entrevistada- Não. No craque tem, tem. 

Entrevistadora- Tem? 

Entrevistada- Tem, por exemplo, se você der uma puxadinha. 

Entrevistadora- Que é um tapinha, isso? 

Entrevistada- Isso. Você vai sentir só o gosto e aquilo vai te instigar a fumar mais. E se você der uma 
forte, você já vai ficar alucinado, entendeu? Aquilo já vai entrar no seu cérebro, você já vai ficar com 
a cabeça zonza, escutando vozes, escutando barulho, escutando coisa que não existe, entendeu? E 
um tapinha, você vai ficar com gosto só na sua boca. 

Entrevistadora- Mas qual a diferença disso?  

Entrevistada-  Nada. Você só vai ficar com aquele gosto querendo mais, entendeu? Você vai ficar 
doida querendo mais: “Eu quero fumar, e eu quero dá uma forte”. E começar adizer isso, entendeu? 

Entrevistadora- Entendi. Vou te fazer uma pergunta, está acabando. Fala um pouco sobre como você 
se sentia quando usava uma quantidade maior da droga, você percebeu que você usou mais do que 
normalmente você usava. Como que isso batia pra você, como que você sentia isso? 

Entrevistada- Olha, eu sentia que tava na hora de eu parar de usar, entendeu? Que já tava me 
fazendo mal. 



278 

 

Entrevistadora- Você sentia? 

Entrevistada- Uhum. Sentia que tava me fazendo mal, que eu já não tava aguentando mais fumar. 
Que parecia que meu pulmão já tava fechando, eu já tava... sei lá, me dava dor nas costas assim, 
pulmão, né? Eu já não tava... eu já me sentia assim mal, eu já sentia que eu tava usando de olho 
grande, entendeu?  Que eu já não tava aguentando mais fumar e tava fumando de olho grande. 

Entrevistadora- Você sentia vontade de parar? 

Entrevistada- De parar e de... Quanto mais a gente queria parar, aí às vezes parecia o crack pra 
você fumar, quanto mais... Às vezes eu falava assim: “Eu hoje não quero nem ver esse negócio na 
minha frente, hoje eu não vou botar isso na minha boca de maneira alguma”. Quando dava meia 
hora, aparecia um: ”Silvana, vamos dá um puxa agora?”. 
Aí eu falava assim: “Como que o diabo, ele é sujo! Eu falei que eu não queria, que hoje eu não ia 
botar isso na minha boca e já chegou um já e me ofereceu”. 

Entrevistadora- E aí você usava. 

Entrevistada- E daí pra lá, era o resto do dia, era o resto da noite e virava a noite, dia e noite, dia e 
noite. 

Às vezes a gente dormia no meio da rua, às vezes a gente dormia dentro de caminhão velho, às 
vezes forrava um papelão no chão e dormia, porque a gente já não aguentava mais de tanto sono, 
entendeu? E o crack já não tava nem fazendo mais efeito de tanto que você já tinha usado sem 
comer, entendeu? Sem tomar água, sem nada, e suja e toda suja e toda largada os outros... eu me 
sentia que os outros me olhava assim, sabe? E imaginava: “Ai, meu Deus! Coitada dessa pessoa! 
Essa aí já não tem mais jeito”, entendeu? Eu mesma já cheguei a ver pessoas me olhando com outro 
olho, e na mente delas devia passar isso aí mesmo, entendeu?  

Entrevistadora- Entendo. Minha querida, fala um pouquinho sobre como você se sentia depois que o 
efeito da droga passava. 

Entrevistada- Um lixo!  

Entrevistadora- Como que você sentia sua abstinência, sua falta? O que você sentia aí dentro de 
você, quando a falta da droga batia? Você sentia o quê? Você pensava o quê? 

Entrevistada- Que eu tinha que fumar, eu tinha que fumar mais pra ver se eu melhorava aquele jeito 
meu, entendeu? A gente quando tava com aquilo na mão, parecia que a gente tava com o rei na 
barriga, parecia que aquilo era tudo, tudo, tudo, parecia que aquilo era tudo pra gente, uma pedrinha, 
um negocinho desse tamanho de 10 reais, você tava com aquilo, parecia que você tava com o rei na 
barriga, parecia que você era o dono do mundo. Quando aquilo ia acabando, aquilo, você se sentia 
uma pessoa baixa, entendeu? Aquela pessoa humilhada, aquela pessoa... Sei lá (voz embargada). 
Você sentia tudo de ruim, você sentia quando aquilo ali acabava, e quando você tinha, você pisava 
nos outros, entendeu? Você jogava na cara dos outros, entendeu? Falava assim: “Tá vendo, fulano, 
quando você tinha você não botava pra mim, entendeu? Agora eu tenho e você não tem, entendeu? 
Agora você vai ficar olhando eu fumar”. Aí aquilo era uma coisa que era tipo dividir. Eu não tô 
comparando um prato de comida com uma pedra, entendeu? Mas é tipo assim, você tá morrendo, 
sua barriga tá ali roncando, roncando de fome e a pessoa tá ali comendo na sua frente e não te dá 
uma colher de comida, entendeu como?   

E muitas vezes eu passei por isso, muitas vezes passei por isso. Aí muitas vezes eu também falava 
assim, de uns tempo pra cá eu falava assim: “Jamais, eu não vou te dá, jamais eu fumar na sua 
frente e não vou te dá, sabe por quê? Porque isso aqui não é comida, isso aqui não enche barriga, 
entendeu? Nem que seja um pedacinho eu vou te dá, entendeu? Por que nada como um dia após o 
outro”. Eu dava às vezes pra pessoas que me pisava, que me humilhava: “E aí, Silvana?”. 
Eu falava assim: “Eu não sou patroa, eu não sou aviãozinho de ninguém, eu apenas trabalho na 
boca, entendeu? E a hora que eu quiser eu tenho, entendeu? Eu não preciso ficar aqui mendigando 
um puxa de ninguém.”.   
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Virava as costas e ia embora. Fazia minhas coisas, depois eu vinha, pegava a minha pedra, sentava 
e sempre vinha um. Aí eu falava assim: “Tá vendo! Eu não te chamei pra fumar comigo, mas já que 
você tá aqui eu vou te dá. Por que você lembra na hora que a gente tava sentada ali, o que você 
falou pra mim? Mas isso não importa, toma, pode fumar, entendeu? Porque isso aqui não é comida, 
isso aqui não enche a barriga de ninguém, pode aliviar a sua fome agora, mas daqui a pouco sua 
barriga vai tá roncando e você não vai ter nem a comida e nem a pedra pra fumar. E se você precisar 
de um prato de comida você pode ir lá que eu arrumo e te dou, entendeu?” 

Ih, sempre eu fui assim, entendeu? O que eu pudesse ajudar eu ajudava, apesar de que ninguém 
gostava de me ajudar, mas eu sempre gostei de ajudar os outros, (chorando) entendeu? 

Entrevistadora- Minha flor, só que agora você veio pra esse tratamento e eu quero saber quais são 
seus planos para quando você sair daqui. Quais são seus planos, Silvana, o que você está sonhando 
em fazer? 

Entrevistada- Eu sonho ter minha casa, ter um emprego. Já me prometeram um emprego quando eu 
sair daqui. E minha filha, primeiramente minha filha... (respirando fundo) e o pai dela, né? Se ele tiver 
comportado, não sei como ele está. Dizem que ele tá preso, não sei se é verdade. Às vezes me dá 
até vontade de ir embora pra saber se é verdade ou mentira e viver em paz, sem droga, sem bebida, 
sem álcool, sem cigarro, sem nada. O que eu vivi até hoje com isso eu não aguento mais. 
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Entrevista Ivanete 

Entrevistadora- Você é a Ivanete? 

Entrevistada- Ivanete. 

Entrevistadora- Minha querida, fala sua data de nascimento ou sua idade pra mim? 

Entrevistada-Nasci 30 de abril de 68. 

Entrevistadora- Casada, solteira? 

Entrevistada- Solteira. 

Entrevistadora- Filhos? 

Entrevistada- Tenho, tenho 6 filhos. Eu tenho um de 22, um de 26, tenho uma de 15, tenho uma de 
11, tenho um de 10 e tenho uma agora, que eu acho que ela está com 6 anos. Porque eu fiquei só 
com uma; as outras eu dei. Meus filhos mais velhos sempre morou com os mais velhos, aí os outros 
eu só fiquei com uma. que a menina tá tomando conta. 

Entrevistadora- É a caçula? 

Entrevistada- Não, a caçula eu dei pra um rapaz lá da Mangueira. Ela não mora na Mangueira né? 
Mas o meio dela é envolvido, ela mora lá pro lado da barra, ela deve tá com 6 anos agora. 

Entrevistadora- E quanto tempo que você está aqui na instituição? 

Entrevistada- Tem um mês só. 

Entrevistadora- Parabéns! Você está conseguindo, 30 dias já passaram. 

Entrevistada- Eu quero vencer mais. Quero dá essa alegria a minha filha, ela orava tanto, pedia 
tanto, orava por trás de mim pra eu sair dessa. Aí tem essa amiga minha de muitos anos, ela era da 
vida, do mundo, aí depois ela aceitou Jesus, e eu continuei na vida, enquanto eu usava só maconha, 
ela não falava nada. Falava, mas não falava tanto. 

Entrevistadora- Ela quem? Sua filha? 

Entrevistada- Não, minha amiga. Minha filha não. Eu fiquei um tempo afastada, porque eu fumava 
com o rapaz que era o pai das minhas filhas. Que eu era da vida, então eu me afastei um pouco 
também, eu cheguei a tomar contas das filhas dela. Conheci ela no mundo. Ela era brava! Aquelas 
mulher brava que cheirava. Aí depois eu voltei a frequentar a casa dela, ela já tinha mudado, já tinha 
aceitado a Jesus, sabe? Aí ela falou: “Vamos também aceitar a Jesus, Deus também teve que me 
internar, Deus não me internou igual eu vou te internar, Deus me internou numa cama”. Porque ela 
tinha problema de coluna. “Eu me arrastava. Você tem que sair dessa, você não tem necessidade de 
catar lixo, você faz unha bem, você é uma boa faxineira, você não precisa disso”. Ela sempre me 
pedia. Eu sempre falava: “Não, não vou não”.  

Eu cheguei até ir na... ela era da Batista, mas aí eu nunca tinha vontade de ir, mas se eu soubesse 
que era tão bom eu acho que eu já tinha até acabado até com meu tratamento. Ela ficava me 
perturbando: “Lembra da minha vida, lembra como eu era”. Minha única amiga. Quando você usa 
droga, todo mundo se afasta, ela era a única amiga que me dava comida, andava comigo, cuidava 
da minha filha. Aí eu falava: “Um dia eu vou”. Aí um dia eu já não estava mais suportando. Aí eu fui 
na casa dela... a senhora não é psicóloga, mas eu tô me desabafando. 

Entrevistadora- Sou sim, pode falar. 

Entrevistada- É? Aí uma vez eu fui na casa dela, já tava muito difícil, só tinha cabelo. Aí ela falou: 
“Você precisa dá um jeito na sua vida, ou você se interna ou você vai morrer. E quem vai ficar com 
Ariana? Seus outros filhos têm tudo parente, mas quem vai ficar com sua filha? Não adianta nada 
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você vir aqui em casa, eu não estou reclamando não, você vem aqui em casa, eu te dou comida, eu 
te dou as coisas, dou banho na sua filha, mando coisa pra você comer e você pensa que eu estou te 
ajudando. Mas eu não estou te ajudando não, eu vou te ajudar quando você se internar. Você quer 
se internar?”. Eu falei: “Quero”. Aí eu acho que ela procurou na igreja Batista lá com a assistente 
social, ela me recomendou, né? Aí ela conseguiu. Aí ela falou: “Você vai se internar”. Teve uma vez 
que me deu tipo, é... como é que se fala? Quando tá com excesso de droga, que começa ver coisa. 

Entrevistadora- Deixa eu entender, Ivanete, que tipo de droga que você fazia uso? 

Entrevistada- Eu usava só maconha, né? Quando eu usava maconha ela não falava muito não, aí 
depois eu fui experimentar o tal do crack, mas não no copo, fumava com a maconha. 

Entrevistadora- Junto com a maconha? É a deiserê? 

Entrevistada- É isso aí. Quer dizer, acabou comigo... Aí já estava esgotada. 

Entrevistadora- Mas isso, quanto tempo de uso? Então, deixa eu entender, você usou a maconha 
quanto tempo? 

Entrevistada- A maconha muito tempo. Eu comecei a usar a maconha eu tinha o que, uns 20 anos. 

Entrevistadora- 20 anos, então foi quantos anos usando só a maconha? 

Entrevistada- Até... até... até, ah, tem uns dois anos que eu uso crack, só isso. 

Entrevistadora- Então, se você tem 44, então foram mais de 20 anos usando só maconha. 

Entrevistada- Só a maconha, é. De vez em quando eu dava um cheirinho no loló. 

Entrevistadora- Era maconha mesmo. 

Entrevistada- É. Aí fui experimentar o crack. Porque antes do crack chegar aqui no Rio, meu marido 
fazia em casa, sabe? Na minha casa, do jeito dele lá. Mas depois veio a pedra. Mesmo assim, eles 
fumando lá em casa, eu brigava, achando aquilo horrível. Aí uma vez o garoto disse: “Dá um trago, 
Ivanete?”. Eu tava separada já, pronto cabou... No trago que eu dei cabou com tudo. 

Entrevistadora- E por que você está aqui? 

Entrevistada- Por causa disso. E eu tô mais aqui também porque eu quero outra vida, não é só pra 
me recuperar da droga não, isso aí também não quer dizer nada, porque precisa ter força de 
vontade. 

E eu quero outra vida. 

E também porque minha filha sofreu muito comigo. Via eu fumando ali do lado dela (chorando), 
várias coisas que eu fazia na frente dela. A minha filha tem 16 anos, fosse outra tinha sido 
prostituída, já tinha ficado gravida. Eu fumava e ela ficava atrás de mim assim me olhando. Ela adora 
igreja, nossa... gosta muito. “E aí, que você está fazendo?”. “Nada, eu hein!”. Aí ela ia na igreja e ela 
falava: “Mãe, o pastor falou que é contra aquele negócio ali que você usa. Aí ele falou que tem que 
orar os 4 cantos da casa”. Aí eu falei: “Então quando eu sair você ora”. Aí ela orava atrás de mim. 
Quando ela foi buscar comida: “A Andréia falou que se você se internar ela fica comigo”. “Você fica 
com a Andréia?”.  
Aí a gente ia se desgrudando... “Eu fico. Eu vou. Se você se internar, eu fico com a Andréia”. Que a 
Andreia é meio durona, é jeito dela. Ela é meio durona. Ela é desse jeito assim, cara fechada, mas 
eu já estava esgotada, pedindo a ajuda mesmo, eu não tinha mais nada dentro de casa. 

Entrevistadora- E como foi que você veio parar aqui? Você veio sozinha? 

Entrevistada- Não, eu vim com ela. 

Entrevistadora- Sua amiga te trouxe? 
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Entrevistada- É, eu vim com ela. Eu cheguei na casa dela domingo, ela me olhou com  a cara feia, e 
falou: “Tô indo aí. Cara feia! Você está horrível!”, ela falou. Aí eu falei: “Deixa eu dormir na sua casa 
pelo amor de Deus, porque eu não quero dormir na minha casa não”. Ela disse: “Você vai tomar 
banho agora! Porque você está fedendo a álcool, você está suja.”. 

Entrevistadora- Álcool, por quê, você tomava álcool? 

Entrevistada- Não, é cerveja. É raro eu beber, mas eu tinha bebido cerveja neste dia. Aí tomei banho, 
fui pra casa dela, e subi pro quartinho dela lá. Aí ela falou: “Oh, você pode até ficar aqui em casa, 
você vai ficar aqui, mas você não vai ficar saindo e entrando não”. Ela me trancava quando ela ia pra 
faculdade, os meninos ia pra escola. Aí ela ligou pro pastor, aí tava faltando minha identidade que 
tava com uma filha minha. Aí eu consegui a identidade, o pastor arrumou a passagem, aí eu vim pra 
cá, pela minha filha, né? 

Ela disse: “Você quer ir mesmo? Porque lá ninguém é obrigado a ficar lá não. Eu não tô te obrigando, 
mas é a única solução. Senão você vai morrer e quem vai ficar com sua filha?”. Eu falei: “Você. Se 
eu morrer”. Ela falou: “Não, não é assim não”. Aí eu falei assim: “Mas promete pra mim que vai ficar 
com minha filha?”. Ela falou: “Prometo, prometo”. Eu falei : “Se bota ela negócio de tutelar, eu não 
fico”. Porque minha filha é tão benção que ela não merece, entendeu? Já sofreu, e ficar em 
instituição... Aí, graças a Deus, o pastor arrumou a passagem, aí difícil era a identidade, aí uma 
amiga minha, tia de uma filha minha, veio e trouxe minha identidade. Aí a gente veio. 

Entrevistadora- Você quis vir? 

Entrevistada- Quis vir por vontade própria mesmo, porque eu já tava esgotada, a gente esgota chega 
uma hora. 

Entrevistadora- Que cansa, né, Ivanete? 

Entrevistada- Cansa, destrói tanta coisa boa, destruiu minha casa toda. 

Entrevistadora- Quando você ainda estava fazendo esse uso pesado lá da maconha, vamos pensar 
na maconha primeiro, quando você estava fazendo uso pesado da maconha, você sentia vontade de 
parar? 

Entrevistada- A maconha vou te falar que não, eu não sentia vontade de parar não, sabe por quê? 
Porque a maconha ela me despertava, ela me deixava ligada, entendeu? As pessoas me 
respeitavam mesmo usando a maconha, porque eu nunca escondi de ninguém. Eu tinha minha 
faxina, minhas coisas, eu me dava motivo pra mim trabalhar, entendeu? 

Eu nunca pensei em parar. E fumava cigarro. Menina, fumava a 3 maço de cigarro, aí quando eu 
comecei a fumar essa maldita, eu não quis mais saber da maconha e não quis mais saber de cigarro. 

Entrevistadora- É o crack que você está falando? 

Entrevistada- Isso. Aí eu fumava esse crack com tabaco de cigarro, quer dizer, quando eu saía eu 
usava loló. Quando eu tava com muita vontade do crack, eu usava o loló, e o loló acabou comigo. 
Porque eu cheirava loló pra dormir, aí quando eu acordava de manhã tinha aquela pedra lá ainda, 
mas a loló acabou comigo, me secou. Minha filha jogava minhas drogas fora, aí eu parei com a 
maconha assim, começando o crack. 

Entrevistadora- Mas o crack quando você estava lá no meio do uso continuo mesmo, né, você sentia 
vontade de parar? 

Entrevistada- Sentia, sentia, mas não dava. Sei lá, é troço estranho. 

Entrevistadora- Não dava? 

Entrevistada- É. Parece que você não consegue. Eu já fui presa, fiquei 1 mês e 9 dias presa. Aí 
entrou uma menina lá, lá tem tudo, né? Na cadeia entra tudo. A menina entrou com 2 pedras de 
crack e uma maconha, lá do banheiro dava pra eu sentir o cheiro, mas eu não fumei, nenhum 
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momento lá eu fumei. Eu só comprei Diasepam pra mim dormir porque eu virava a noite lá. Nem 
assim eu conseguia dormir. Então ali eu pensei assim: “Pô, vou sair gorda, né? Com a comida do 
Cabral que tem fermento (risos)”. Aí quando eu saí, os outros: “Aí, Ivanete, não fuma mais não, você 
tá tão bonita, tá gorda, não sei o quê...”.  Mas isso vai da gente, da força de vontade. Primeira coisa 
quando eu fui no amigo meu, né? Achei 20 reais. Primeira coisa que eu fui fazer, comprar pedra. 

Entrevistadora-Você tinha vontade de parar? 

Entrevistada- Eu tinha, mas não tinha força pra isso, se eu sentisse... ou visse alguém fumando, ou 
passasse com um na boca, eu coisa... Até tentei parar e voltar a fumar a maconha, mas a maconha 
não tava com gosto. 

Entrevistadora- Não fazia mais o efeito. 

Entrevistada- Se não fosse pelo tratamento acho que a pessoa não para. 

Entrevistadora- Mas você outras vezes, Ivanete, já tinha tentando parar? Você já tinha conseguido 
ficar algum tempo sem? 

Entrevistada- Fiquei, fiquei até o tempo que eu fiquei na casa dessa amiga pra vir pra cá. 

Entrevistadora- Ah, então já foi nesse período aqui, mas você consegue lembrar, por exemplo, de 
outras vezes que você tentou parar de usar o crack, que era o que você queria parar de usar, e você 
conseguiu ficar um tempo e voltou ou não, não teve isso? 

Entrevistada- Não teve, só foi esse momento da cadeia que eu fiquei presa e esse período que eu 
fiquei na amiga. 

Entrevistadora- Vindo pra cá. E na época da maconha, aconteceu? 

Entrevistada- E eu fiquei com a pedra dentro do peito na casa dela. 

Entrevistadora- Mas não usou? 

Entrevistada- Não usei. 

Entrevistadora- Você já tinha decidido que ia tentar parar. 

Entrevistada- Já tinha. Aí eu saí lá dentro, porque ela me trancava lá dentro, e também não tinha 
aonde fumar porque o cheiro é insuportável. Fiquei com aquela pedra, aí ela falou: “Ivanete, você 
tem que na rua tirar foto pra tirar os documentos.”. E eu com aquela pedra, aí ela falou: “Se você 
chegar aqui drogada eu vou te dá uma coça”. E ela dá mesmo, sabe? Aí falei: “Não...”. E eu com 
aquela pedra ali (risos) e eu com vontade de mostrar pra ela, pra dizer: “Pode confiar em mim”. Até 
que fiquei uma semana, é, mais de uma semana lá na casa dela e não usei. 

Entrevistadora- E veio pra cá. A maconha. Não chegou acontecer de você ter tentado parar com a 
maconha? 

Entrevistada- Não. Só fez eu parar, só o crack que fez eu parar. 

Entrevistadora- Entendi. Ivanete, você se lembra a primeira vez que você usou a maconha? 

Entrevistada- Lembro. 

Entrevistadora- Como é que foi? 

Entrevistada- Lembro que a primeira vez foi na Mangueira. Que eu morava na Mangueira, eu tinha 
15 anos. Teve um rapazinho que me pediu pra guardar, pra mim levar pro baile. Aí eu tentei 
experimentar, aí eu fiquei muito louca, muito louca. 

Entrevistadora- Sozinha? 
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Entrevistada-Sozinha. Peguei, apertei do meu jeito, que eu tomava conta de umas criancinhas, né? 
Que eu saí de casa cedo, aí a moça que morava lá na casa disse: “Você tá rindo muito hoje, você 
não vai no baile, não?”. “Ah, não, vou mais pro baile não. Já gastei o dinheiro do baile e coisa...”. 
Mas aí me fez mal, eu tinha o quê? Uns 15 anos. Quando eu voltei pra onde eu moro agora, eu morei 
na fraque, aí uma menina tinha um namorado que ele fumava dentro de casa, né? Aí um dia ela 
falou: “Vamos experimentar a maconha?”. Eu falei: “Vamos”. 

Entrevistadora- Mas nesse estágio você já tinha feito seu primeiro uso. 

Entrevistada- É. Mas aí eu não gostei, eu me senti com aquilo embrulhando, me fazendo mal, sabe? 
Aí eu falei assim: “Adriana, não vale a pena, pra que que você quer experimentar?”. E quanto mais 
você pega no pé de quem fuma maconha, mais ele quer fumar. Aí ela falou: “Vamos, vamos 
experimentar!”. Aí foi lá na favela e botamos, nem sabia botar direito, mas nós passamos mal pra 
caramba. Mas eu só vim fumar mesmo com os meus 20 anos, quando eu voltei pra favela, aí ía pra 
escola com as colegas, dava uns trago, aí fui me acostumando. Aí toda vez que eu acordava, a 
primeira coisa que eu tinha que fazer era fumar a maconha. Eu ia pro cadegue catar xepa com meus 
amigos e fumava. Mas assim, vamos supor, fumava dois baseado por dia só. 

Entrevistadora- Você consegue identificar alguma coisa, ou alguma circunstância, alguma pessoa 
que tenha te influenciado? 

Entrevistada- Não, eu mesma, curiosidade minha. Como eu te falei: lá na Mangueira por curiosidade 
minha. Depois foi essa minha amiga, quis experimentar por causa do colega, aí que ela tomou mais 
raiva do namorado, né, porque achou que aquilo ali fazia mal. Aí também não comeu mais nada, 
ficamos passando mal. Aí ela falou pro rapaz que foi o cachorro quente da festa, ela falou pro 
namorado que foi isso. Falando nisso, até ele morreu o namorado dela, aí falei: “Aí Andréia nem vale 
a pena, viu como faz mal?”. Aí que ela ficou com mais raiva ainda. 

Entrevistadora- Mas no crack, como é que foi? 

Entrevistada- No crack aí já foi o meu colega. Morava eu e minha filha. Aí os meus amigos tinha vez 
que ia fumar lá, e eu brigava: “Pô, vocês ficam fumando isso gente!”, eles fumavam maconha 
também. E eu falava: “É melhor você cheirar pó, já perdemos um amigo por causa de crack”. Aí ele: 
“Ivanete, experimenta”. Aí esse já começou, viciou como se diz. Aí o pessoal chegou lá perguntando: 
“Tem maconha?”. Eu falei: “Não, não tem maconha não. Tem cigarro, vamos fumar cigarro”. Pronto, 
não quis mais saber do cigarro, não quis saber da maconha. 

Entrevistadora- Mas nessa hora, Ivanete, nessa hora que ele te ofereceu o crack, você sente que 
você que poderia ter dito não? 

Entrevistada- Poderia ter, mas sei lá...  Não sei o que deu em mim de experimentar, um trago, eu só 
dei um trago mesmo, eu senti o gosto ruim e aí deu um trago. Mas aí no outro dia meu amigo já foi lá 
fumar, aí ele falou: “Aqui maconha”. Eu falei: “Não”. Aí ele apertando um negocinho com a pedra, aí 
ele apertou com cigarro, porque eu fumava cigarro a beça, aí apertou no cigarro, cabou., até meus 
vizinhos achavam estranho: “Pô, que maconha é essa?”. 

Porque todos os meus vizinhos sabiam que eu fumava maconha, aí eles falavam: “Essa maconha 
sua é fedorenta!”. Aí depois começou a descobrir, aí pronto, você perde a moral. Aí cabou tudo. 
Porque o crack é assim: você acaba de fumar e você quer fumar mais. Já tem que pensar em tipo 
assim, dorme pra pagar aluguel, no pagar o aluguel hoje já pensando no outro mês, com crack é 
assim, Deus me livre. Acabei com tudo, eu ganhava tanta coisa boa. 

Entrevistadora- Agora, você consegue identificar alguma circunstância, talvez você já tenha até 
falado, alguma circunstância ou alguma pessoa que te influenciou a parar de usar o crack? 

Entrevistada- Ah, tem essa minha amiga. Ela falou que ia comprar material de unha todo pra eu fazer 
unha. Aí eu falei: “Andréia, não faz isso. Não compra que eu vou vender, eu não vou querer fazer 
unha. As pessoas que quiser que eu faço unha, se tiver material, eu vou lá e faço. Eu não quero 
compromisso e não sei o quê...”. E ela me perturbava: “Vamos, tem que te internar, tem que se 
internar”. Porque eu tinha que ir na cidade naquele negócio de vir pra cá, eu acho, aí cheguei lá na 



285 

 

igreja dela, conversei com as mocinhas de lá, oh... elas falaram: “Você tem que parar”. Mas eu tô 
devendo a cadeia. Tem dois anos que eu não assinei, eu era pra assinar dois anos e não assinei. 
“Ah, é? Então se você não se internar você vai pagar 2 anos interno na cadeia”. “Ai, meu Deus do 
céu, melhor se internar...”. Mas sempre quando eu ia lá, ou minha filha ia, ela sempre me dava um 
escovão. Ela era minha amiga mesmo e é até hoje, né? Então eu quero ficar até os 9 meses não 
pela droga, eu falei pra ela que eu aceitei Jesus. Se eu não aceitar aqui, eu vou aceitar lá na igreja 
dela, eu quero dá essa vitória pra ela, primeiramente minha filha, e pra ela, né? 

Aí fui conhecer dona Rosângela até lá no Meyer no médico. Aí ela falou assim: “Ivanete, você vai 
ficar linda, mas eu vou te falar uma coisa, não é fácil não. Não vai pensando que é um spa, que não 
é não. Tem dia que a monitora não está boa, tem dia que elas estão estressada, come o que tiver”. 
Falei: “Vem cá, eu vou pra uma cadeia?”. “Não interessa, você vai se internar, você não vai 
pensando que vai ficar bom”. Aí eu já coloquei o pretexto da minha casa. “Não vem falar em casa 
não, deixa a casa lá que Deus vai te dá outra. Uma casa que você sofreu não sei o quê, então não 
pensa que você tá indo pra um lugar bom não que vai ficar haaa haaa.”. “É horrível isso aqui!”. Aí eu 
vim pensando: “Ai, meu Deus... Andréia, eu não vou ficar aqui, eu vou me matar.”. Aí quando eu tava 
vindo pra casa, abriu o portão eu vi um monte de bezerrinho, aí eu falei: “Andréia, isso aqui é um 
jardim de infância (risos)”. Ela disse: “Ivanete, você é debochada, né? Olha, você pelo amor de Deus! 
Você vai ficar”.  
E não era nada disso, mas ela botou isso na minha mente, porque se eu penso que é um spa... 
“Você vai ter que ter paciência com as missionárias, tem dia que elas não estão com paciência”. 
Realmente, e eu concordo, porque tem dia que a casa tá demais. 

Entrevistadora- Deve ser difícil, né. 

Entrevistada- Pô, difícil demais, difícil pras pessoas que olham a gente, porque a gente somos, eu 
não, porque eu acho que eu não dou muito trabalho não, entendeu? Mas tem muita gente aí que 
parece que é criança. 

Entrevistadora- Ivanete, você consegue identificar no crack o momento que você percebeu que você 
já não tinha mais o controle, ou seja, que seu padrão de uso já tinha se tornado mais contínuo do 
que sempre, você consegue perceber esse momento? 

Entrevistada- Consigo. 

Entrevistadora- Como que foi? 

Entrevistada- Foi quando eu, desesperada, foi quando eu tive síndrome de pânico, você tá com 
excesso de droga aí você imagina que tá todo mundo te olhando, tá falando mal de você. Menina, eu 
tive esse negocio, até que minha filha tava dormindo, aí nesse dia, maior sorte minha, olha, eu senti 
isso e fui parar lá no Engenho Novo a pé. Eu achava que... eu ouvia vozes, eu achava que os 
bandidos ia me matar, eu achava tudo... 

Entrevistadora- Foi aí que você percebeu? 

Entrevistada- Foi... Aí eu falei: “Chega, eu não quero mais”. Eu dentro de casa escondida dos outros 
com medo dos outros, sabe, mas eu não tinha mais nada em casa, o vaso estava entupido, sabe 
aquela nojeira? Parecia até que eu morava na Cracolândia. Mas eu sempre fui de morar dentro de 
casa, aí foi aonde eu percebi que não tava... Pelo amor de Deus... Aí me deu um negócio no corpo, 
aí a irmã da igreja veio, me deu um óleo, eu bebi o óleo e eu falando: “Senhor, por favor me ajuda, 
Tu és minha Salvação, eu não quero mais essa dor, me ajuda pelo amor de Deus, me deixa ficar em 
sua casa, em Andréia”.  

Entrevistadora- E foi nessa cena que percebeu que não tinha mais jeito? 

Entrevistada- É, e eu dormi junto com... aí tinha um homem na rua que eu falei: “Moço, eu posso 
dormir na sua casa que eu tô com medo?”. E eu tô pensando que o homem, tinha boa aparência né? 
E o homem tinha essas casas de Cracolândia, não sei se a senhora já viu. Aí eu falei: “Meu Deus do 
céu, vou dormir aqui”. Eu falei: “Moço, eu quero ficar aqui até de manhã, porque eu vou pedir alguém 
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na igreja pra me internar”. Sabia que eu fui bater em todas as igrejas Universal, todas que eu 
encontrei? 

Entrevistadora- Antes de você ir pra casa da sua amiga? 

Entrevistada- É. De manhã, quando eu saí da casa daquele homem, aí vim embora pra casa; eu 
dizia: “Moço, pelo amor de Deus, eu quero me internar! Vocês podem me internar?”. E eu não 
passava por nenhuma Batista, aí eles falavam: “A única coisa que a gente pode fazer é chamar a 
polícia ou o Samu”. Aí eu me revoltei, eu falei: “Você tá maluco? Aí fui embora e me droguei, me 
droguei, me droguei. Aí perguntei: “Alguém quer me matar?”. Eu perguntava os outros. Aí o pessoal 
perguntou: “Você tá ficando maluca?”. E eu só tinha cabeça. Aí de noite eu falei: “Eu não quero mais 
isso, tem que mudar pelo amor de Deus.” 

Entrevistadora- Aí foi que você decidiu ir pra lá. Você consegue, veja se você consegue se lembrar 
da época que você usava maconha, você consegue identificar a diferença entre quando você dava 
só um tapinha e de quando você ficava chapada de maconha? Tinha diferença, Ivanete? 

Entrevistada- Não. eu acho que era tudo igual. 

Entrevistadora- Era tudo igual. E com o crack? 

Entrevistada- Com o crack é muito complicado, é uma droga pesada. 

Entrevistadora- Mas tem isso de você usar um pouquinho e usar muito? 

Entrevistada- No crack você usa mais. 

Entrevistadora- Você já conseguiu usar só um pouquinho de crack e parar? 

Entrevistada- Quando eu tava na casa de Silvia eu tinha pouco dinheiro. Eu comprava pedra de 10, 
meu limite de comprar pedra foi até 20 reais, mas se alguém chegasse na minha casa e visse o saco 
achava que eu comprava uma carga. Então uma pedra de 5 é desse tamanho, tamanho dessa 
bolinha aqui, deste tamanho, eu fazia uns 3 baseados, mas os 3 baseados eu entrava e fumava 
rapidinho. 

Entrevistadora- Um atrás do outro. 

Entrevistada- É. O da maconha não você comprava o da maconha deste tamanho, tamanho de 1 
quadradinho. Eu apertava um baseado e ia fumar o outro só depois, demorava muito aquela onda 
passar, aquela onde leve. Eu fazia as coisas: lavava roupa, fazia faxina, ia na casa do vizinho ver se 
ele estava precisando de alguma coisa. O crack não, no crack você fica ali, você aperta unzinho, 
acaba aí, você vai e aperta o outro, com uma pedrinha só. E a de 20 você vai fumando vários. 

Entrevistadora- Você consegue dizer, Ivanete... 

Entrevistada- Você tá me entendendo o que eu tô falando? 

Entrevistadora- Tô sim. Você consegue me dizer como você se sentia quando você parava de usar? 
Tipo, aquela onda acaba e qual era o sentimento do crack? 

Entrevistada- Ah, eu ficava assim coisa, né? Já na ânsia de arrumar mais dinheiro. Oh, qualquer 
pessoa que usa craque hoje não pode falar que a onda acabava ela vai dormir. 

Entrevistadora- Por que, isso acontecia na onda da maconha? 

Entrevistada- Não na maconha não, a maconha já fazia você dormir. 

Entrevistadora- A maconha fazia você dormir, quando acabava a onda? 

Entrevistada- É, a maconha fazia você dormir, de noite, durante a noite. Agora, se eu fumasse a 
maconha com a intenção fazer uma faxina na casa da senhora, eu ficava o dia todo... 
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Entrevistadora- Ligada? 

Entrevistada- Não, ligada não, que a onda passava. Mas ficava na sua casa fazendo faxina. Não me 
preocupava com a maconha. Mas o crack não, o cracj não deixa você dormir, você acaba ali, você já 
quer ir pra rua. Antes de acabar aquela pedrinha ali você já quer comprar outra, você quer, você fica 
irritada. 

Entrevistadora- Pela falta da droga? 

Entrevistada- É. Você quer brigar com a pessoa, tudo te irrita, tudo te incomoda, entendeu? A 
maconha já é diferente. 

Entrevistadora- E pra gente terminar. Ivanete, seus planos quando sair daqui, quais são? 

Entrevistada- Meus planos, sinceramente? A minha outra filha me estragou com o avô do meu filho 
que me ajudava, me dava 250 todo mês. Então minha outra filha que mora ali... a família dela me 
estragou. Então ele parou de me ajudar, que eu usava droga, né, e meu filho tava fazendo... ele 
falou: “Teu filho tá fazendo direito, vai se formar, daqui a pouco vira advogado e você vai continuar 
usando droga?”. Então ela me atrasou. Agora, eu saindo daqui meus planos é esse, vou voltar pra 
Andréia, né? Vou ficar na casa da Andréia, essa minha amiga, até agir minha vida. Vou procurar meu 
sogro, vou falar pra ele que eu não uso mais, a esposa dele tem parente aqui em Campos, e ele tem 
uma casa de praia no Farol. Eu já vivi muito com eles, sabe? Mesmo usando maconha. Aí meus 
planos é esse, a ideia é explicar a ele, e ainda alugar uma kitinete pra mim. Eu não quero ir pro Rio, 
porque no Rio não dá, principalmente naquela parte que eu moro.  

Porque é assim, ele pode até alugar uma kitinete pra mim aqui em Campos. Porque uma kitinete 
assim pra mim e minha filha não dá não, se não for aqui em Campos tinha que ser tipo assim no 
Meyer. Na Mangueira e Jacaré eu não quero mais. 

Entrevistadora- E recomeçar. 

Entrevistada- Recomeçar. Eu falei com Andréia e ela disse: “Quem sabe você conhece um rapaz e 
casa. Eu penso em batizar na igreja. Quem sabe eu ganho um varão? Mas meus planos é esse, de 
sair daqui, meu sogro ver eu, vencer minha prova, né? Eles te dá um papel provando que você está 
recuperada e mostrar a ele, e dizer: “Eu quero morar em Campos, o senhor aluga uma kitinete lá pra 
mim?”. E ele vai gostar porque, no fim, o Felipe não é feliz;  às vezes ele fica assim: “Ele pensa em 
você. Por que você vive nessa vida? E que não sei o quê...”.  Eu disse: “Tudo bem”. “ Nenhum filhos 
dos outros, meus netos, não deram nada e ele deu essa alegria de ser advogado, sabe?”. Igual meu 
sogro: “Quando seu filho firmar o pé, ele vai te ajudar”. Eu não quero que ele me ajude, ele tem que 
ajudar a irmã dele que ficou, entendeu? Então eu quero mostrar isso pra ele, e eu tenho certeza que 
ele vai botar uma casa pra mim aqui em Campos, um quartinho, uma meia água. 

Entrevistadora- E eu desejo pra você que você chegue até o final desse tratamento com sucesso. 
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Entrevista de Virgínia 

 

Entrevistadora- Você é a Virgínia, né, fala pra mim a data do seu nascimento, Virgínia? 

Entrevistada- 01 do 11 de 1983. 

Entrevistadora- Casada, solteira? 

Entrevistada- Solteira. 

Entrevistadora- Tem filhos? 

Entrevistada- Tenho 4. 

Entrevistadora- 4. Há quanto tempo você está aqui na instituição? 

Entrevistada- 8 meses, vai fazer 9. 

Entrevistadora- É mesmo? Parabéns! 

Entrevistada- Dia 10. 

Entrevistadora- Parabéns! E qual era a droga que você fazia uso? 

Entrevistada- Eu fazia uso de quase tudo, eu só não usava... o crack eu também fazia uso, mas era 
no cigarro, na maconha, na cocaína junto assim, o fristo, né, menos fumar assim, igual todo mundo 
fuma, né, que é no copinho, eu usava todas elas, a cocaína, a maconha, o crack, cigarro, bebida, eu 
fazia uso de tudo. 

Entrevistadora- E há quanto tempo que você é usuária de drogas? 

Entrevistada- Desde os 14 anos de idade? 

Entrevistadora- Você começou com o quê? 

Entrevistada- 14 anos de idade. 

Entrevistadora- Mas começou com que tipo de droga? 

Entrevistada- Ah, eu comecei assim, cigarro, depois eu já bebia, né? 

ANALISADOR: TABAGISMO 

A maconha, a primeira droga mesmo foi maconha, a primeira que eu experimentei foi a maconha. 
Mas, no mesmo dia, foi de manhã a maconha e de noite foi a cocaína. Aí já não teve... eu não posso 
falar qual dos dois eu gostei primeiro não, porque os dois foi ao mesmo tempo. 

Entrevistadora- Foi junto, né? 

Entrevistada- Foi. 

Entrevistadora- E por que você veio pra cá, Virgínia? 

Entrevistada- Foi por que eu já não aguentava mais. Eu tava muito... eu tava pensando em me matar 
já. Eu tava pensando em suicídio várias vezes. Eu já não estava aguentando mais a vida que eu 
tinha.  

Ninguém tava me ajudando mais. Eu nunca tive ajuda mesmo, pra ser sincera, eu sempre que me 
ajudei. E eu não sabia mais como me ajudar. 
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Eu vim pra Campos, eu queria vir pra um lugar diferente, pra ver pessoas diferentes, pessoas que 
não me conhecessem pra que eu não pudesse usar droga e se eu fosse usar, eu usaria bem mais 
pra frente. Eu queria na verdade dá um tempo pras drogas, eu não sabia quanto eu conseguiria ficar 
sem ela, mas que eu ia conseguir dormir, porque eu já não dormia há quase um mês, ou mais um 
pouco. É que eu perdi a noção do tempo mesmo, né, e foi por isso que eu vim pra cá. 

Entrevistadora- Você veio pra cá, mas foi você que decidiu vir pra cá? 

Entrevistada- Foi assim: Eu vim pra Campos. Eu tava me drogando muito. É como eu falei, já tava 
quase um mês sem usar droga, usando droga, quer dizer, e aquilo ali eu já tava tendo muita 
alucinação. Eu escutava muitas vozes, vozes que me ameaçava falando que eu iria morrer, que iria 
ser aquele dia o dia da minha morte. Como eu conseguia passar o resto da noite sem usar droga, 
amanhecia o dia, aquilo falava:  “Você passou um dia, mas de hoje você não passa”. E eu ficava com 
medo, eu tentava não usar droga, mas chegava outra pessoa e me dava, e aquilo falava assim: “Vai 
usar de novo? Você vai morrer, hoje você morre”. Aí eu ficava com medo de usar a droga, eu ficava 
olhando assim... E quando foi no outro dia eu falava assim: “Não. Essa voz tá me falando que eu vou 
morrer, eu tenho que largar essa droga de algum jeito, eu tenho que largar”. Eu peguei meus 
documentos, a identidade e CPF que eu tinha, as coisas que eu tinha, né, a minha bíblia que eu 
carregava, que eu ganhei no presídio, porque eu fiquei presa, aí eu falei assim: “Eu vou embora”. Aí 
abracei as pessoas da casa que eu tava ficando. Não era Cracolândia, mas era como se fosse. 
Aquela casa era de bandido, era de traficante, né. Eu dei tchau pra eles, eles falando: “Pra onde 
você vai?”.  Eu falei: “É Deus que sabe, é Deus que vai me levar, nem eu sei, e eu tô indo”. E eu 
comecei a andar, andar, andar, e sem saber como, de que jeito eu viveria, mas eu tava vindo 
embora. E comecei a vir, eu não pedi carona, eu não conseguia fazer assim (fez movimento de olhar 
para trás). Quando eu olhava pra trás pra fazer assim, pra dá carona, a voz falava no meu ouvido 
assim: “Não olha pra trás não. Se você olhar pra trás você vai voltar”. Aí eu olhava pra frente e vinha 
andando, eu ganhei uma carona, eu ganhei 3 caronas, mas uma foi de bicicleta, foi muito engraçado 
(risos). 

Entrevistadora- Pra vir pra Campos? 

Entrevistada- Pra vir, eu mentia durante o caminho, eu queria me defender. Se eu falasse assim: “Eu 
tô indo pra Campos”, a pessoa podia me botá no carro e me levar pra qualquer lugar. Eu tinha medo, 
eu tive medo de aceitar carona e eu andava muito de carona, mas nesse dia eu tive medo. Aí o rapaz 
de bicicleta perguntou: “Você está indo pra onde?”.  Aí eu falei pra ele: “Itaboraí”. Aí ele me deu uma 
carona assim. Ele morreu que ele me deu uma carona na descida do morro.  Na metade do morro 
ele já estava cansado, eu falei que ia pra Rio Bonito, né? Eu já tinha andado de Itaboraí até Tanguá, 
é 40 minutos a pé. Eu já tinha feito aquele caminho, eu já estava em Tanguá quando aceitei a 
carona. Aí de Tanguá até Rio Bonito eu acho que eu andei mais 10 minutos. Mas não cheguei até 
Rio Bonito, aí ali eu acho que eu ganhei mais uma carona. Quando eu entrei no carro, o cara falou 
pra mim que queria sair comigo, falando essas coisas. Porque eu estava com uma roupa bem 
apertada, eu gostava de andar bem estranha, né? Bem justa. Porque eu me prostituía também, e eu 
tava assim: “Se aparecer alguém, eu vou enrolar ele e vou conseguir essa carona e eu vou pra 
Campos”. Mas eu não consegui. Na hora que ele falou pra mim assim: “Você tá com pressa?”. Eu 
falei pra ele assim: “Tô”. Porque eu não queria sair com aquele homem. Mas eu estava me sentindo 
muito suja, eu estava me sentindo muito enojada, eu não estava conseguindo, eu só pensava em 
gritar, eu queria pular do carro. Assim... meus pensamentos, né? Eu não fiz. Eu queria pular, mas se 
eu pulasse eu não ia chegar até onde eu queria, nem eu sabia onde eu queria chegar, mas eu queria 
chegar. 

Aí na próxima parada ele viu um barzinho e me deixou lá. Porque eu falei que estava com sede, e ele 
me deixou e o único jeito foi vir a pé mesmo. Eu andei a pé o dia inteiro, o dia inteiro mesmo. Quando 
eu cheguei aqui em Campos perto de um negócio de Ururaí, mais ou menos, onde tinha um carro de 
pão, Pão Plusvita. O carro parou e perguntou se eu queria carona. Perguntou eu tava indo pra onde. 
Aí eu falei que estava indo pra Campos. Ele falou:  “Eu estou indo pra Vitória, sobe aí, tá pertinho 
também. Eu cheguei em Campos, mas eu já estava esgotada também. Foi aonde eu pensei assim: 
“Eu vou atravessar e eu vou voltar, eu vou voltar pra onde eu estava”. Eu já não tinha mais pra onde 
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ir. Eu tenho filhos, tias, minha vó é cega, eu sou dependente química desde os meus 14 anos, eu fui 
presa com 25 anos. 

Entrevistadora- Mas me fala uma coisa, foi você que decidiu vir buscar ajuda aqui no abrigo, ou foi 
alguém que te trouxe aqui pra comunidade? 

Entrevistada- Eu fui parar num albergue quando eu cheguei aqui em Campos. Eu pensei assim: 
“Bom... eu agora eu vou ter que dormir na rua”. Eu já era acostumada mesmo. Eu encontrei com um 
rapaz pra perguntar se tinha algum lugar pra dormir que fosse seguro. Eu perguntei se ele conhecia 
um rapaz que já teve na rua aqui há muitos anos, e ele falou que não, mas que tinha um albergue 
que eu poderia passar a noite. Eu já tinha dormido nesse albergue, e eu com medo deles dizerem 
não, de não ser aceita no albergue que, além de eu ser fora de Campos, né, eles viram que eu não 
tinha mesmo como pagar outro canto. Aí ali eu contei minha historia, né, comecei a contar mais 
coisas, né, comecei a contar do começo, eu não sabia o que fazer, eu tinha que contar. Aí falei pra 
moça lá, a assistente social que tem lá, que eu queria uma clínica psiquiatra pra me internar, que eu 
achei que eu tava ficando maluca, porque eu estava escutando vozes, vozes, vozes. Aquilo ali tava 
me dando doideira, tava me deixando maluca, eu tava com medo de ficar maluca, entendeu ( 
chorando)? Eu fiquei com medo de não voltar mais a razão, de perder tudo de vez, tipo ficar 
alucinada, de não voltar mais à realidade. Eu fiquei com medo de não voltar mais à realidade, e ali 
me perder total e  morrer sem saber alguma coisa. Foi onde ela falou comigo que ela iria conseguir 
pra mim, isso foi no domingo de pascoa. Conversei com uma assistente social na segunda, conversei 
com a outra e nessa mesma segunda ela já conhecia dona Rosângela. Aí na terça-feira eu vim pra 
cá, aí não demorei tanto assim, aí tô aqui. Eu tô me esforçando o máximo pra mim ficar. Pra mim 
ficar não! Porque eu já tô aqui, eu já tô praticamente terminando, eu tô muito feliz comigo mesmo. 

Entrevistadora- Por que foi você que tomou essa decisão, né? Você pediu pra ela: ”Consegue  um 
lugar pra eu me tratar”. 

Entrevistada- Isso. 

Entrevistadora- E me fala uma coisa, quando você ainda estava fazendo o uso pesado da droga você 
sentia vontade de parar? 

Entrevistada- Todo dia. 

Entrevistadora- Todo dia? 

Entrevistada- Eu não queria nem começar a usar droga, eu não queria nem começar, quando eu via 
droga eu ficava assim: “Meu Deus!”. Eu chamava o nome de Deus, eu falava assim: “Meu Deus, eu 
não quero”. Mas eu já tinha uma necessidade tão grande da droga que eu não conseguia resistir. 
“Você vai ali?”. Eu ia, porque pra mim, a minha vida já...  Eu só tinha amigos daquele jeito. Eu 
também sabia que se eu não fizesse daquele jeito naquele dia, eu ia ser a careta da história, eu não 
ia ter onde dormir à noite, e eu usando droga eu teria onde dormir a noite toda. Eu teria onde passar 
minha noite inteira, e eu teria com quem falar o que eu estava sentindo, mesmo que eles não me 
ouvissem, mas alguém estava me escutando. E que de manhã quando acabasse a droga, eu ia 
poder descansar nem que fosse meia horinha sem ser na rua. Ou era isso ou era nas ruas, sem 
apoio da minha família, porque eu não tinha, eu não tinha como falar pra eles o que estava se 
passando comigo, né? Eu não conseguia explicar a minha situação e eles também não confiavam 
mais em mim. Eu já não tinha mais aquela coisa de família mais. Eu também não queria mais a 
minha família perto de mim, eles me afastaram e eu consegui me afastar deles ainda mais.  

Quando aumentou mais a dosagem de droga que eu já não usava mais um dia sim, um dia não, nem 
uma noite só, eu já usava toda hora, era 24 horas, 48 horas, 72 horas quantas horas tivesse eu 
estava usando e não descansava mais. Eu descansava assim: eu encostava as costas na parede, 
botava a cabeça assim pra trás, levava o rosto, botava assim, fechava o olho. Respirava fundo, eu já 
não tinha mais ar. Eu dava sempre tonteira, eu tava sempre no mundo da lua, aí aquilo ali eu fazia 
assim. Aí quando passava que eu dava aquela respirada boa, eu batia outra, eu preparava outra 
dosagem pra mim, aí quando eu estava com as costas doendo eu levantava e fazia alguma coisa, eu 
dançava pra eu não cair. O negócio era não cair, era ficar de pé o tempo inteiro. 
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Entrevistadora- Mas já houve, Virgínia, algum momento que você tentou parar alguma outra vez e 
depois voltou a usar? 

Entrevistada- Eu já tentei parar uma vez sozinha. Eu peguei minha filha pra morar comigo, né? Aí eu 
tentei ficar sem a droga por causa dela, porque ela só tinha a mim pra contar porque o pai dela não 
assumiu. Eu tenho 4 filhos, mas eu consegui pegar ela trabalhando. Aí o que acontece, a primeira 
ocasião assim que eu tava namorando, né, aí eu briguei com o rapaz. Eu briguei não, ele brigou 
comigo, eu não sou muito de brigar, mas as pessoas gostam muito de brigar comigo. Elas me acham 
muito parada, às vezes muito calma, muito inofensiva, eu não sou inofensiva, mas eles acham que 
eu sou muito inofensiva e acabam comprando minha dor. Eu acabo ficando dolorida pela pessoa que 
foi comprar, porque se eu não tô fazendo nada, eu não quero que você faça por mim sabe? Deixa a 
pessoa se acertar por conta dela, eu pensava assim. Aí eu saí brava, encontrei com pessoas na rua 
que eram meus conhecidos, aí comecei de novo, mais uma noite, mais uns 2 ou 3 dias usando e dali 
foi. 

Entrevistadora- Ah, foi quando você tinha parado, aí teve um aborrecimento. 

Entrevistada- Eu fiquei um mês só. 

Entrevistadora- Um mês? 

Entrevistada- Um mês ou dois. 

Entrevistadora- Você consegue me descrever o que você sentia nesse momento, que você tinha 
conseguido parar, mas depois voltou? 

Entrevistada- Eu só tinha raiva, eu só sentia muita raiva, eu usava droga com raiva. 

Entrevistadora- Raiva do quê? 

Entrevistada- Raiva de tudo, eu ainda sinto muita raiva, sabe? Eu tinha muita raiva, mas eu não tinha 
com quem falar. Eu não conseguia que as pessoas me olhassem do jeito que eu sou, eu queria que 
elas me olhassem, sei lá, me pegassem no colo, me fizesse um carinho, me entendessem uma vez 
na vida, mas ninguém fazia isso comigo.  

Pelo contrário, as pessoas só me criticavam, elas só falavam que eu estava errada nas minhas 
opiniões. Eu não tinha opinião, tentava até ter. Você falava um negócio pra mim, eu ia fazer pra você, 
mas quando você falava assim: “Tá errado”. Eu até aceitava, mas aí dependendo de como você 
falava comigo, se você falava comigo assim: “Tá errado, tem que fazer assim, assim, assim”. Eu vou 
lá fazer. Mas se você chegar gritando comigo, aquilo ali já me descontrola, eu já perco, dá vontade 
de largar tudo e sair. Chega de todo mundo ficar gritando comigo, de ficar mandando eu fazer as 
coisas. Eu não aguento a pessoa também contar mentira, a pessoa falar uma coisa que eu não sou, 
aquilo ali me atormenta. 

Entrevistadora- Foi isso que te fez voltar a usar depois desses 30 dias que você estava limpa? 

Entrevistada- Foi isso. O grito comigo, aquelas coisas, as pessoas ficarem me gritando, falando que 
eu tenho fazer, eu não querendo fazer. Eu queria mesmo que as pessoas me entendessem, eu 
queria falar: “Olha, você tá errado, eu tô sentindo isso, isso, e isso”. Mas eu não consigo expor essas 
coisas, eu não consigo falar pras pessoas que elas estão erradas. Assim... eu não tô certa. Agora eu 
sei que eu não tô certa em tudo que eu penso, mas eu pensava assim: “Não... um dia essa pessoa 
vai ver que ela tá errada, e ela vai chegar pra mim, e ela vai falar que ela tá errada, e eu vou abraçar 
ela”. Eu pensava assim. Mas aí outra pessoa via eu sendo maltratada por aquela pessoa, aí falava 
assim: “Você é uma burra, tá vendo o que tá fazendo com você? Já fez uma outra vez, você 
chorando, você chora, mas depois esquece. Esqueceu que você já chorou por essa pessoa?”. Eu 
esquecia mesmo. Porque eu perdoava, a pessoa vinha pra perto de mim, eu não tratava na falsidade 
não, como até hoje eu não trato. Mas as pessoas não entendiam isso, elas não sabiam que eu não 
nasci pra maltratar. 

Entrevistadora- Isso te pressionava? 
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Entrevistada- Até hoje as pessoas ainda me pressionam com isso. 

Entrevistadora- Agora, Virgínia, você consegue lembrar a primeira vez que você fez uso da droga? 
Você começou com a maconha e a cocaína mais ou menos junto, né? 

Entrevistada- No mesmo dia. 

Entrevistadora- Você consegue lembrar desse dia que você começou a usar a maconha? 

Entrevistada- Eu me lembro, eu me lembro praticamente de cada momento que eu usei (chorando). 
Parece que nada saiu da minha cabeça. Porque na verdade eu nunca quis usar, né? A primeira vez 
que eu usei maconha foi porque eu saí de casa com 14 anos, né? Fui criada pela minha vó. Bom... a 
história que eu sei é a seguinte: minha vó conta que minha mãe faleceu eu tinha 9 meses. Ela 
faleceu na véspera de Natal pra ano novo, que ela passou o natal com ela e faleceu no parto, e que 
meu pai faleceu na véspera de ano novo. Minha mãe natal e meu pai, ano novo. 

Entrevistadora- No mesmo ano? 

Entrevistada- No mesmo ano, ela disse assim. Numa semana pra outra, foi na mesma semana 
praticamente, ela até fala assim: “Domingo, foi no sábado o natal, domingo, né? E ano novo no 
sábado e domingo”. Eles faleceram, então ela me pegou pra criar, e nisso a gente não tinha com 
quem ficar. Minha mãe criava a gente, né? Minha mãe era alcoólatra, meu pai era alcoólatra. Tanto 
que meu pai morreu da úlcera dele, que arrebentou a cirrose. E a minha mãe, no parto com 
leucemia, ela já não tinha sangue mais, e não tinha um doador de sangue na hora pra ela. E ela não 
ia a medico, essas coisas. Essa é a historia que minha vó conta a vida inteira. Hoje ela não me conta 
mais porque ela já tá cega, ela agora tá caduca. Caducou. Então não lembra mais de nada, nem da 
gente. Eu ofereci, eu fui a única que fui criada por ela, eu tenho mais 3 irmãos, mas meus 3 irmãos, 
igreja católica, né, eles foram batizados e os padrinhos deles levaram, e eu ainda não tinha sido 
batizada, né? Minha tia disse que minha mãe faleceu eu tinha 2 anos de idade, mas a minha irmã diz 
que ela tinha 2 anos de idade. Então quer dizer, eu não sei na verdade com quantos anos a idade 
que eu tinha quando minha mãe faleceu, eu não me lembro. Eu não conheço a minha mãe, eu não 
conheço meu pai, eu não tenho fotos deles, eu nunca vi... eu já vi fotos deles, mas eu não lembro 
como que é o rosto. Eu era muito criança e minha vó rasgou a foto deles, porque ela falou que não 
fazia bem, foto de pessoas morta dentro de casa. Eu só tinha uma foto que era do batismo dos meus 
irmãos, exatamente... eles eram muito pequeninhos, não dá pra recordar. Sei que ela era magra alta, 
meu pai baixinho, pequeninho, careca.  Minha vó me batia todo dia, todo dia, eu só lembro de 
apanhar, eu não lembro dela fazer carinho em mim, eu não lembro dessas coisa dela. Eu não lembro 
se teve momentos assim. Eu era bem pequena, e ela me batia por causa de tudo, tudo, tudo, tudo, 
não tinha um motivo dela não me bater. Às vezes ela falava assim, que eu tinha que parar de chorar, 
ela me batendo, enquanto eu estivesse chorando ela me batia, ela só parava quando eu parava. Até 
soluçar não podia. Eu parava soluçando e ela falava: “Não soluça!”. E eu aguentava o choro, e ela 
parava ali quando eu parava de chorar. Ela pisava no meu pescoço, ela botava faca no meu 
pescoço, ela puxava meu cabelo, ela me batia, e isso eu fui crescendo assim. Eu não contava pra 
minha vó que eu era abusada do meu tio. Meu tio, eu chamava ele de pai, ele não gostava que eu 
chamava ele de pai, ele falava que ele era meu tio e não queria ser chamado de pai. Minha vó não 
gostava que eu chamasse ela de mãe, eu falava assim: “A senhora que é a minha mãe, porque foi a 
senhora que me criou. A escola falou que a vó é a mesma coisa de mãe”. E assim que eles me 
falavam eu pegava muito, eu gostava muito de ouvir o que as pessoas falavam, e todo presente da 
escola era pra ela. Eu falava assim: “Vó, como eu não tenho mãe, a senhora é minha mãe. A 
senhora receba como se fosse ela.. E abraçava. E ela falava assim: “Vou aceitar, mas eu não sou 
sua mãe não”. E aquilo doía dentro de mim, aí eu ficava triste, sabe? Eu não falava pra ela não, mas 
eu ficava triste. Aí eu fui crescendo assim dentro de casa, quase todos os dias, principalmente final 
de semana era muito, eu sem calcinha, meus irmãos ali na cama comigo, meu tio, e eu sem calcinha 
ali na cama, e eu não entendia nada, mas eu... eles botavam a minha calcinha eu levantava e eles 
iam me levando. E minha vó tava na cozinha às vezes, minha vó tava no quintal, nos fundos do 
quintal, e eu não falava pra ela, e eu fui crescendo assim, sabe? E aquilo ali eu não entendia. Eu fui 
entender agora depois de grande, pedofilia, essas coisas. Mas na verdade eu saí mais de casa 
porque minha vó me bateu muito. Eu não aguentei o dia em que ela falou pra vizinha dela assim... 
porque eu fiz de tudo pra agradar minha vó, eu queria que minha vó fosse minha mãe (chorando). 
Minha vida toda eu queria minha mãe, eu queria ter um pai, todo mundo tinha pai, e todo mundo 
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tinha mãe, eu não (chorando). Minhas colegas tinha. Eu tinha um casal de gente lá, que tinha 9 
filhos, mas eles criavam todos, e eu não me via com minha mãe e com meu pai, entendeu? Aí um dia 
minha vó falou assim: “Eu queria que essa menina tivesse nascido morta”. Aquilo ali, nossa! Ela falou 
assim com a vizinha dela. Porque a vizinha falou assim: “Nossa, menina boazinha né? Educada, eu 
não vejo criança assim... sentar, ficar perto, não falar”. Porque minha vó sacudia se falasse alguma 
coisa ali. Ela tivesse conversando ela, quando a vizinha fosse embora ela batia, e eu ficava ali 
sentada, observando. Quando ela falou assim: “Isso dá um trabalho, melhor se ela tivesse nascido 
morta, não ia ter tanto trabalho”. Eu levantei. A minha vó falou assim: “Vai lá, menina, fazer um café 
lá”.  Eu levantei e fui pra cozinha fazer café. Na cozinha eu botei a chaleira pra fazer o café. Eu tinha 
14 anos. Nisso que eu botei a chaleira pra fazer café, eu fiquei pensando assim: “O que eu tô 
fazendo aqui? O que eu ainda faço aqui, se ela não me ama, eu queria que ela me amasse, ela não 
me ama porque ela falou que queria que eu nascesse morta”. E eu saí pela porta dos fundos, eu 
deixei ali a chaleira, eu fui no quarto, peguei um short amarelinho, esse short foi o único que ela 
comprou pra mim, eu sempre ganhei doação, até aqui eu ganho muita doação, mas eu gosto 
(chorando), não me incomodo das coisas velhas, não me incomodo. Eu nunca me incomodei com 
nada, sabe, eu gosto até de ganhar as coisas. Esse short ela me deu no dia das crianças e eu botei 
assim atrás escondido e fui na cozinha pegar uma sacola de pão. Essas sacolas transparentes. Botei 
e saí pela porta dos fundos correndo, correndo, porque se ela me visse, ela ia me pegar e não ia 
deixar eu fugir. E eu saí fugida e fui dormir no cemitério. Eu fui dormir no cemitério porque minha 
mãe e meu pai foram enterrados lá. E eu deitei lá em cima de um tumulo, nem sei de quem era, mas 
eu deitei lá, uma terra até molhada, tava fresca, a pessoa devia ter sido enterrada esse dias. E eu 
deitei ali e eu fiquei a noite toda chorando, gritando, desesperada. Gritando não, porque se não o 
coveiro ia me expulsar de lá.  

A noite toda gritando dentro de mim, gritando socorro dentro de mim, e eu não sabia o que fazer. Foi 
onde no outro dia, eu dormi a noite lá no cemitério, chegou no outro dia eu saí, eu fui, peguei um 
ônibus e só fiquei viajando de ônibus pra cima e pra baixo. Um dia eu dormi embaixo de uma de 
árvore, um dia eu dormia dentro dos buracos, outro dia eu dormia na casa abandonada, outro dia eu 
dormia na casa vazia, até que um dia eu fui parar no Rio. Eu fui no Rio. Eu peguei uma carona de 
caminhão, que eu andava muito de caminhão. De caminhão não! De ônibus. E nesse dia eu ganhei 
uma carona de caminhão e fui parar no centro do Rio, eu já tava fumando, eu já fumava, todo dia eu 
já fumava. 

Entrevistadora- Fumava cigarro? 

Entrevistada- É, cigarro, Aí eu fui parar lá no centro do Rio, lá na Central. Na Central não. Na Novo 
Rio. Na rodoviária ali tinha umas pessoas de rua, eu nunca tinha dormido com um monte de gente na 
rua, e eu quando eu vi eles eu fiquei com medo. Eu parei porque eu sabia o que era gente de rua, 
porque eu conhecia gente de rua, eu tinha amizade com pessoas da rua, porque eu ia pra escola, eu 
via. Eu dava biscoito pra aquelas pessoas, eu via criança, eu pegava da minha mochila, eu roubava 
no mercado pra poder dá pro pessoal que ficava na rua, porque eu sabia que eles não tinham de 
onde tirar.  

E eu fiquei com medo. Dei um cigarro pra eles que eles me pediram. Dei um cigarro que eles me 
pediram, e eles me perguntaram: “Você é da onde?”. Aí eu falei: “Eu sou de Itaboraí.”. Aí a menina, a 
menina mal, a menina com cara de mal entendeu, aí ela falou assim: “Você mora onde?”. Eu falei: 
“Eu moro na rua.”. Que eu morava na rua. Aí ela perguntou: “Você tem família?”. Quando eu contei 
minha história pra ela, ela falou: “Fica aqui com a gente, com nós, né, porque é comando vermelho”. 
Aí fiquei com ela, e eu chorando, chorando, e ela me deu a maconha e falou: “Fuma isso aí.”. Aí eu 
falei: “Não! Mas eu não fumo isso aí não, eu fumo cigarro, isso aí eu não fumo não”. Aí ela falou: “É a 
mesma coisa. Isso aqui vai te relaxar. Você vai sentir fome, talvez você durma, mas você pelo menos 
vai parar de chorar, é bom pra você parar de chorar”. Fumei, né, eu não parei de chorar não. Eu 
fumei, eu ria muito. Senti muita risada, deu muito sono, eu deitei e dormi. Quando eu acordei, eu 
tinha esquecido. Assim... eu não tinha esquecido, mas eu tava bem calma. E ela pegou e falou 
assim: “Vai embora?”. E eu falei: “Eu não sei, você quer que eu vou embora?”. Eu não sabia o que 
fazer. Ela falou: “Não. É porque eu vou no Jacaré.”.  
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Eu conhecia dono de morro, eu conhecia gerente de morro, eu conhecia vapor. Porque minha vó 
também tinha medo de bandido, então quando eles pulavam o muro eles se escondiam no quintal, 
eles se escondiam, eles invadiam, a gente morava em favela, eles invadiam o quintal, eles cheiravam 
na minha frente. Então eu sabia que bandido era perigoso, mas eu fui assim mesmo. Mas lá no 
morro, os bandidos tudo cheirando, tudo usando, me deu, e eu fiquei com medo de dizer não, 
bandido perigoso, eu fiquei com medo. 

Entrevistadora- Ai já não era a maconha mais? 

Entrevistada- Não, aí foi a droga, a maconha foi só nessa hora que eu te falei. 

Entrevistadora- Foi a cocaína então? 

Entrevistada- A cocaína me deram assim, fizeram um canudo, fizeram vários trilhos. Aí falaram 
assim: “Ela vai?”. Aí a menina falou assim: “Não sei. Hoje que ela usou maconha. Ela disse que não 
fumava nem maconha, mas deve ir”. Aí quando ela falou deve ir, eu falei assim: “Bom, eu não uso 
não”. Aí perguntou assim: “Mas você quer usar?”.  Aí eu falei assim: “Não sei”. Eu não sabia, 
entendeu? Aí eu vi os bandidos, olhei pro lado, e falei: “Não, vou sim”. Olhei pro lado, olhei pro outro, 
pronto, só tinha gente armada, essas coisa. Eu falei: “Eu vou sim, o que eu tô fazendo aqui então?”. 

Entrevistadora- Mas pera lá, nessa hora, Virgínia, que você decidiu usar cocaína, você acha que 
você poderia ter decidido alguma outra coisa? 

Entrevistada-Eu podia ter dito não, mas eu fiquei com medo de dizer não, e acontecer alguma coisa 
comigo ali, porque eu tava no morro, eu tava no meio do... 

Entrevistadora- Jacaré. 

Entrevistada- Eu tava dentro do morro ali do jacaré, bandido pra tudo quanto é lado. 

Entrevistadora- E da maconha? Sente que podia ter evitado? Você podia ter dito não? 

Entrevistada- Da maconha eu já não sei se podia ter dito, eu não sei, eu não sei. Eu não consigo 
entender. Assim... foi uma coisa muito assim... Eu tava chorando aquela hora, entendeu? Acho que 
se eu tivesse outro tipo de apoio naquela hora eu não teria usado, eu teria dito não, mas eu só tinha, 
mas eu só tinha pessoas que não... que ninguém falou que era bom ou que era ruim. Me perguntou 
se eu queria, entendeu? E eu usei e dali por diante eu... daí eu usei a cocaína, cheirei, mas eu não 
senti nada, nem adormecer, nem adormecia. E eu usei a noite inteira, como se eu já fosse usuária há 
séculos. As próprias pessoas falavam assim pra mim, Satanás usando a boca das pessoas falando 
assim pra mim: “Oh! Você diz que não usa? Você usa mais do que a gente porque você não para”.  E 
eu não conseguia parar mais, e eu quanto mais tinha mais eu queria, mais eu queria, aquele 
momento foi o que me fez ser viciada mesmo, porque eu não parei no primeiro, eu continuei. 

Entrevistadora- E o crack, a primeira vez do crack? 

Entrevistada- Cigarro, eu tava bem viciada. 

Entrevistadora- Na cocaína? 

Entrevistada- Na cocaína. Na maconha não. Na maconha, só quando eu queria relaxar. Toda vez 
que eu tava chorando eu usava maconha, eu parava de chorar. E a cocaína não. Toda vez que eu 
queria ficar bem brava, que eu queria brigar com alguém eu usava cocaína. 

Aí o crack não. Eu queria sentir uma onda diferente, eu queria uma onda diferente, eu queria que 
aquilo ali fosse o momento que eu relaxasse. 

Entrevistadora- Como foi o primeiro uso do crack? 

Entrevistada- Foi mole. Que eu tava usando. Eu conheci um cara na porta do bar, né? Eu tinha 
mania de seduzir as pessoas pra poder conseguir o que eu queria. Os homens, principalmente, 
mulheres também, mas mais homens do que mulheres. Mulheres a gente sabe que tem uma queda, 
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aí a gente seduz ela pra conseguir o que quer né? E o homem é mais fácil ainda porque né? Homens 
casados, pessoas de igreja tinha muito, que falavam assim: “Eu tenho que ir pra igreja ainda hoje. 
Vou dar esse tequinho e vou deixar isso aqui pra você”. E deixava uma droga pra mim e pra quem 
tava comigo. Aí primeiro foi assim: o cara chegou lá e apertou o baseado da maconha. Aí falou assim 
comigo: “Dá um tapa aí”. “Pô, coroa, vou te dizer, eu não uso esse bagulhos aí não. Eu sou mais de 
dá uns tecos, tá entendendo? Eu dou uns tapinhas de vez em quando, mas tipo assim, faz minha 
onda não, porque isso daí deixa a gente muito lento”. Aí eu falava assim: “Tá entendendo?”. Era um 
monte de gíria, um monte de palavrão, eu era do meio do tráfico. Era mula do tráfico. Eu tinha 
envolvimento muito grande com o tráfico, até que eu era muito queridinha do tráfico. Eu não fazia 
tudo que eles queriam não, mas eu fazia me tornar uma queridinha entre aspas, né? E todo mundo 
gostava de mim, os viciados então nem se fala. O dono do morro, das favelas, qualquer hora que eu 
ligasse tinha droga pra mim. Até fiado ele concedia pra mim, no valor que eu quisesse, ele confiava 
tanto em mim, que ele sabia que tinha quem pagasse pra mim. Eu era muito assim, muito 
desenrolada, né? A gente fica desenrolada. Aí o coroa chegou lá na intenção de eu desenrolar pra 
ele umas cocaínas, porque só tinha maconha na favela e crack. Maconha eu não tava muito a fim 
não porque eu era viciada em cocaína. Aí ele falou pra mim assim: “Dá um tapa nisso aqui. É a 
mesma onda”. Eu falei: “Coroa, se eu ficar doidona, minha onda mesmo, eu saio te catando, hein, 
coroa”. 

Entrevistadora- Já era o crack esse? 

Entrevistada- Já era o crack. Já era o crack com a maconha, era o fristo. E eu peguei e dei uma 
tragada só, pra ver que gosto tinha primeiro. Aí tinha o mesmo gosto da cocaína com maconha. O 
crack é o resto da cocaína, né? Aí é o mesmo gosto que tem. Porque eu já usava Zirrê, aí senti uma 
leseira, uma tonteira, mas foi onde eu comecei a usar, foi onde eu comecei a emagrecer mais. Mas 
aí eu não peguei vício não. 

Entrevistadora- Do crack não? 

Entrevistada- Não. Se tivesse, eu usava, se não tivesse, eu não usava. Mas a cocaína tinha que ter, 
todos os dias, toda hora, eu ia tomar banho com um saquinho, eu andava com short de bolso porque 
eu não sabia mais ficar sem. 

Entrevistadora- Mas você identifica na cocaína, por exemplo, uma pessoa, uma circunstância que 
tenha te influenciado a usar? 

Entrevistada- Não. Eu mesma. Eu não consigo identificar ninguém. Eu mesma quis. Porque se eu 
não tivesse aceitado, eu não teria caído na dependência. Eu sei que teve muitos fatores que me 
ajudaram né? Mas assim, a menina não me obrigou, ela perguntou se eu queria, ela perguntou: 
“Você quer?”. 

Ela induziu um pouquinho. Porque ela falou assim: “Vai te deixar relaxada”. Na maconha, mas na 
cocaína ela não me induziu. Mas na maconha ela teve um pouquinho de influência porque eu ainda 
não conhecia o sabor que tinha as drogas. Eu conhecia as drogas porque eu já vi muito. Eu já vi 
endola de maconha, eu já endola de cocaína, eu já vi preparar na minha frente, eu sabia o cheiro que 
tinha. Porque a própria pessoa que vendia usava na minha frente. Eu sabia que não tinha coisa pior. 
Que eu não tinha curiosidade, eu tinha raiva daquilo. Porque aquelas pessoas elas eram muito 
violentas, muito ruins. Eu já vi. Inclusive uma vez tentou me agarrar um cara desse. Passou no Linha 
Direta esse cara, ele era muito bandido mesmo. Tentou me agarrar, é que eu escapei da mão dele e 
fui correndo pra dentro da minha casa com muito medo dele, com medo até de falar pra minha vó 
que ele tinha me agarrado e matar ela e me matar. E eu fiquei quieta ali. Mas eu também não saía 
mais do portão com ele não, se eu visse ele eu me escondia. Então eu tinha nojo de droga, eu tinha 
raiva da droga, eu sabia que meu tio também era usuário de droga.  

Um dos meus tios fumava maconha, e eu queria que ele não fosse usuário de droga, mas eu acabei 
caindo na cilada das drogas, nas garras de Satanás mesmo. Eu acabei caindo. Não tive como 
escapar, não sei por causa de quê. Eu entendi que foi por causa de que eu fiquei muito sozinha, 
muito indefesa, e minha família não me ajudou na verdade. 
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Entrevistadora- Mas você consegue. Virgíni,a identificar alguma circunstância ou alguma pessoa que 
te influenciou a você parar de usar e vir buscar ajuda? 

Entrevistada- Eu fiquei sabendo que tinha um cara, e esse cara era muito rico, e esse cara virou meu 
amigo. Ele é muito bom de coração. O coração dele era maior que ele, ele era desse tamanho de 
gordo, mas ele parecia que tinha um coração muito grande. Eu não conhecia ele não, quem conhecia 
era uma amiga minha. Amiga assim, entre aspas. A gente era amiga, a gente brigava, mas a gente 
no momento de dor, eu tava com ela e ela tava comigo. A gente brigava de bater garrafada uma na 
outra, de eu correr atrás dela com foice (risos). Mas quando ela precisava de mim eu não falava não, 
e quando eu precisei dela, ela não disse não. E ela conhecia esse cara, esse cara tinha um Astra 
lindo, ele era riquíssimo mesmo e ele gastava dinheiro, ele gastava com a gente 5 mil reais por noite. 

Entrevistadora- Também viciado? 

Entrevistada- Bem viciado! Só nós 3, tanto na bebida quanto em droga. Aí o que acontece, ele deu 
uma sumida de 3 meses, aí essa menina falou assim: “Ele deve tá internado de novo.”. Quando ela 
falou assim: “Não, se ele tá internado ele deu uma overdose e foi parar no hospital”. Mas eu não falei 
isso com ela não. “Internado de novo por quê?”. ”Hum, quando ele cai na gandaia assim, ele fica 
uma semana gastando com gente, uma semana, um mês e ele não sai aqui de casa”. Ela que 
mantinha contato com ele. “Mas quando é assim, que ele vai pra casa, a família dele interna ele 
nessas clínicas que não resolve nada e interna ele. E ele fica lá um mês, dois meses, mas quando 
ele volta é isso aí, é a festa que você tá vendo. Nossa, tomara que ele volte de novo”. Mas quando 
ele ficou um mês desaparecido, aquilo me preocupou: “O que será que aconteceu com ele de 
verdade? Será que ele tá internado na clínica ou será que ele morreu? Ou será que ele tá internado 
por causa de overdose? Será que a família dele não quer? Prendeu ele dentro de casa? O que será 
que aconteceu com ele?”. Eu fiquei curiosa com o que aconteceu com ele. Quando eu vi ele eu fiquei 
muito feliz de saber que ele tava bem e de saber que aquele dia ia ter festa, né? Que seria a nossa 
festa, que a gente fazia a nossa festa. Juntava uma galera na casa e festão. O cara gastava 5 mil, 
dava pra 10 pessoas só porque era pouco. Cinco mil pra 10 era muito, mas juntava 5, 6 pessoas só, 
olha quantas pessoas. Comprava uma caixa de cerveja só tava bom. Porque a gente gostava mais 
de usar do que de beber. Mas só que ele chegou lá já passando mal. Quando eu vi ele, ele já tava 
vomitando. Aí o que veio na minha cabeça: “Não, eu vou dá a ele um copo de leite, eu vou deitar ele 
ali embaixo desse ventilador, vou pedir a ele que tome um banho gelado e vou ajudar ele”. Um cego 
ajuda o outro cego, não é verdade? E eu falei pra ele: “Larga dessa droga”. Quando eu falei pra ele 
largar dessa droga, aquilo doeu em mim. Parece que eu falei comigo mesmo, aí eu falei com ele: “O 
que aconteceu com você, que você sumiu?”.  Eles tinham mania de falar que eu era muito séria, que 
eu tinha a cabeça no lugar; eu não tinha, eu era igual eles, mas parecia que eu sacava as coisa 
muito fácil. Você tava com problema, eu tava ali pra te abraçar. Eu falava: “Fulano vai se resolver 
assim, assim, assim.”. E ele quando veio passando mal com droga ainda, eu peguei a droga dele e 
não quis nem cheirar. Eu não achei certo eu tirar dele pra mim usar. A minha colega tava doidona, 
tava parecendo a bruxa Keka do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cabelo pra cima, com olho arregalado, 
desta finura. Eu era magra, mas ela me ganhava. Desta finura, com bebezinho de dias, e não tinha 
nem 1 mês, e a casa dela virada e eu arrumando a casa dela. Quando ele chegou verde, igual o 
incrível Hulk, os Superman estava tudo ali, as histórias em quadrinho tava tudo naquela casa. “Deita 
aí, cara”. Peguei a parte mais fresca da casa e deitei ele. Levei ele até o banheiro e pedi pra que ele 
tomasse banho. Falei assim: “Não bebe, não cheira, não fuma, não faça nada, eu também não vou 
fazer por causa de você”. 

Não foi meus filhosm nada que me incentivou não. Meus filhos não estavam comigo ali. “Eu não vou 
fazer por causa de você, e a partir de hoje eu não vou mais usar droga por causa de Ariana, porque 
ela tem uma criança desse tamanho”. Eu mostrei a criança de 12, 13 dias. “E se ela continuar assim, 
vai morrer ela e eu. Porque eu não vou aguentar e vou morrer”. Eu não sabia porque eu não ia 
aguentar, eu só sabia que eu não ia aguentar mais uma perda e eu não ia aguentar. Ela era uma 
pessoa que eu gostava muito, entendeu? Ela era muito minha amiga. Aí ele melhorou e ele falando: 
“Fica aí, fica aí”. E falou pra mim assim esperar ele melhorar pra levar ele no banco pra gente 
comprar mais droga. Aí eu cheguei pra ele e falei assim: “Antônio, vai pra casa, que sua família tá te 
esperando”.  Nesse dia ele foi pra casa. E nesse dia eu usei umas drogas, não o dele porque o dele 
ele deu pra ela. Mas eu não consegui usar a droga que ele deu pra ela. E nesse dia eu usei droga, 
mas eu usei com um remorso tão grande que eu comecei a dá uma overdose de madrugada. Eu dei 
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uma overdose de madrugada, eu comecei a sentir meu corpo mole, eu comecei a não ver mais nada, 
comecei a cabeça girar e comecei a desfalecer, aí eu devo ter desmaiado. Porque eu lembro que 
eles ficavam assim: “Fica calma, fica calma, reage, reage!”. E eu sem ar nenhum. Foi onde eu tomei 
um banho e falei:  “Eu vou pra igreja agora”. Levantei, eles me ajudaram a tomar banho, me levaram 
pro banheiro, eu levantei e fui na Igreja Universal mesmo. A igreja que estava aberta. Foi quase 3 
horas da tarde, mas Deus já estava trabalhando ali na minha vida porque quando eu tava ali tendo 
aquela alucinação minha vida todinha passou. Todos os meus erros, só passou erro, tudo de ruim 
que eu tinha feito na vida passou. Eu comecei a entrar em desespero, eu pensei que eu ia morrer ali, 
e aquilo ali eu nunca mais eu ia conseguir consertar aquele erro. Eu comecei a entrar em desespero, 
quando eu dei overdose, né? Só que eu não precisei ir a médico. Eu fui pro médico ainda meio mole 
com fome de dias. Eu cheguei lá, eu sabia que ia ter um cara lá com a camisa do Flamengo que ia 
me atender, eu sabia que o cara era preto, “Perdão Senhor!”, que o cara era negro, que eu não 
gostava muito de preto, né, que o cara era negro. 

Entrevistadora- Você sabia como? 

Entrevistada- Eu sabia porque quando eu escutava a voz, quando eu sentava na frente da televisão, 
aquilo ali ficava falando assim: “Às 3 horas da tarde, às 7 horas da tarde, ao meio-dia”. Tudo que 
falava assim, aquilo me chamava muita atenção. Aí falava assim: “Porque você está sendo rastreado 
naquele negócio do carcista”. Aquilo me chamava muita atenção. “Ah, eu tô sendo rastreada”. 
Falando sozinha. “ Ai, ai, devo tá mesmo”.  Aí na mente: “Será que é os bandidos que estão me 
rastreando? Ih eu tô fazendo coisa...”. Aí vinha as coisas na mente, as coisas que eu tava fazendo de 
errado, aí falava assim: ” É a camisa do Flamengo, é essa camisa do Flamengo.”. Porque eu sou 
vascaína, e essa camisa do Flamengo, você tem raiva de flamenguista. “Olha só como é que são as 
coisas, um flamenguista, mais uma vez o vasco vai perder pro flamengo” (a voz). Tipo assim ,tá 
entendendo? “É o que é isso, gente?  Vasco, vai ter jogo hoje?”. Aí eu perguntava pras pessoas: “Vai 
ter jogo hoje do Vasco e Flamengo?”. “Não. Quem vai jogar é Palmeiras, não vai ter jogo do Vasco”.  
E eu: “Eu, hein? Tá amarrado”. 

Entrevistadora- Aí você foi pro hospital? 

Entrevistada- Não, eu não fui pro hospital não, eu fui pra igreja. Cheguei na igreja, o rapazinho que 
me atendeu com a camisa do Flamengo. “O flamenguista aí que falou que você ia perder”, a voz. 
Aquilo pra mim não entrar, entendeu? Eu não tinha nada, mas como eu não tinha nada contra, eu 
entrei rindo. “Será que é aqui que eu vou me curar? Eu vou largar da droga aqui”.Eu já rindo pra 
aquele menino e ele rindo pra mim. Assim... parecia que eu conhecia ele, e ele falou assim: “Eu 
tenho a impressão que eu te conheço”. E eu falei: “Eu também”. E eu contei minha história pra ele, 
ele falou: “Espera o pastor que vai ter reunião 3 horas”. E aquele numero 3 não saía da minha 
cabeça. E eu com medo, esse numero, eu com monte de numero 6, 19, parecia que tava na Loto. 
Esses números falava na minha cabeça, 3, 6, 12. Aí 12 eu pensava que era uma arma que tinha lá, 
que era uma 12, eu pensava que eu ia morrer com aquela arma. Aí lá eu comecei a falar: “Tô isso, tô 
assim, assim, assim.”. Assisti à reunião, levei essa minha colega também, assisti à reunião, chorei a 
pampa e aquilo eu coloquei no meu coração, que eu tinha que largar as drogas pelo menos pra 
ajudar ela, já que ninguém me ajudava. “Vamos ajudar ela. E eu vou parar de usar drogas. Eu 
parando, ela para.”. Eu pensei assim, né? Mas no mesmo dia, no outro dia ela usou, ela encheu a 
cara de droga, eu não. Aí pensei assim: “Ela nem pra parar! Ela tá vendo que eu quero parar e ela 
falou que quer”. Mas aí a gente começa ver as pessoas, né? Aí no outro dia eu usei, eu fiquei um dia 
sem, mas eu não conseguia ficar nem meia hora.  

Eu fiquei um dia inteirinho sem fumar cigarro, o cigarro olhava pra mim, eu olhava pra ele, o maço 
me chamava, eu botava a mão no maço de cigarro, e botava de novo e saía e ia lá fora, aí pensava 
que não e à noite eu dei um traguinho. Peguei o maço de cigarro: “Ah...  não quero mais não!”.  
Fumei a metade do cigarro, apaguei. “Não quero não, não vou fumar mais não”. E joguei ali nesse 
dia, no dia que eu não usei droga, né? Eu fui na igreja no outro dia, eu não usei droga e fiquei 
brigando pra não fumar. Porque minha luta ficou sendo com o cigarro.  

Aí no outro dia eu não resisti, chegou uma pedra desse tamanho (sinal com as mãos de uma pedra 
grande). Aquilo veio na minha cabeça e falou assim: ”Você falou que não vai usar droga.”. “É. Eu 
falei que não vou usar droga, mas hoje é o último dia”. Usei droga, usei, usei, usei. Não minto. Fui 
pra igreja. Porque eu não usei droga no dia antes, no outro dia fui pra igreja. Aí fui pra igreja levei um 
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negocinho que eles falaram pra levar, um paninho de bota na cabeça, que era pra todas as nossas 
ansiedades e tristezas lançar no forno e a gente era o cozinheiro, era a gente que tinha que lançar no 
forno. Uma toquinha igual a essa de cozinha, a gente botou na cabeça, a vela que seria uma luz, e 
aquilo tudo me chamava muita atenção. Eu ficava assim: “Que luz é essa que ele tá falando? Que luz 
é essa que ele tá falando? Isso aqui é uma vela, e se eu apagar?”.  Eu não tava indo pelo que o 
pastor tava falando, eu tava tentando entender o que ele tava querendo passar pra mim, ai ai... E um 
copo d’água benzida, eu: “Meu Deus!!! Se eu beber essa água vai me curar nada!”. Eu deixei o copo 
d´agua lá: “Vai me curar nada! Mas essa tôca eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar mesmo. Ai meu 
Deus eu quero parar de usar a cocaína Senhor!”.  Eu comecei a falar que eu queria parar de usar 
droga, que eu queria que a Ariana um dia pudesse largar, que eu queria que ela cuidasse dos filhos 
dela, que eu queria que os bandidos  parassem de vender cocaína ali na esquina da casa dela. Aí 
comecei a contar pra Deus que eu tinha medo dos filhos dela tomar um tiro eles brincam ali, e ali tem 
tiroteio toda hora, de meia em meia hora tem tiroteio na favela, né? 

Aí foi onde eu saí da igreja com água benzida ainda. O cara tava com a maconha, onde tudo 
começou, né?  

O cara tava com a maconha dando um tapinha. Eu olhei pra ele assim e falei: “Ei, psiu! Isso faz mal, 
hein.”. E ele me deu uma carona pra ir embora, conversando, né? Eu queria fumar o cigarro, eu 
queria fumar. Aí ele falou que só tinha maconha, aí eu dei um tapa na maconha, mas sabendo que 
aquele ali seria meu último diam que eu não queria mais fazer de jeito nenhum. Ia ser mesmo, e que 
não ia morrer por causa daquilo ali não. Aí eu queria que ele comprasse cocaína pra mim, nem que 
fosse unzinho pra ser o último, aí ele não comprou, não me deu dinheiro, mas me deixou em casa. 
Eu não quis beber nesse dia, eu dei um golinho assim na cerveja, mas me incomodou muito aquela 
bebida. Aí cheguei em casa, tinha uma pedra desse tamanho, 50 reais, pura do jeito que eu gostava: 
pura e pra mim sozinha, só pra mim. Por que eu era muito gente fina, né? E queria ver se eu ia 
resistir mesmo. Aí eu falei assim: “Olha, resistir se eu quiser resistir eu resisto, porque eu já resisti 
ontem, hoje também eu já resisti até agora. Mas eu não quero. Eu vou usar aqui agora, mas fique 
vocês sabendo que nunca mais vai me ver usando droga, entendeu?”. E bem soberba mesmo, bem 
assim sabe. E usei aquela droga ali um tanto, mas começou um tiroteio. Helicóptero pousando. Foi 
onde a gente jogou a droga toda fora, e aquilo ali eu passei a noite toda agitada, coração aceleradom 
quase que eu morri de novo de infarto, quase que eu enfartei. Nesse dia eu dei tonteira eu quase que 
caí no chão, mas eu falei: “Eu não vou morrer não. Senhor, eu falei com o Senhor que eu quero me 
livrar, é sério!”. Onde amanheceu o dia, tomei outro banho, lavei o corpo mesmo, todinho.  

E falei: “Deus, eu sei que isso aqui não é...”, eu não sabia muito de Deus não, mas eu falei: “Eu vou 
tomar um banho que eu quero deixar pra trás tudo de ruim que aconteceu”. E ali eu tomava banho 
chorando, lavando a cabeça, comecei pela cabeça e chorando desesperada, porque eu não podia 
deixar aquela família. Mas eu tinha que deixar aquela família e aquilo ali estava me desesperando. 
Porque tinha uma criança ali de menos de um mês, e tinha muitos homens e tinha uma menina ali 
que eu cuidava dela como se fosse minha filha. Porque meus filhos não moram comigo, né? Cuidava 
dela como se ela fosse minha filha com medo dela ser abusada sexualmente pelos caras. Eu ficava 
com o olho neles lá dentro e nas crianças, porque as crianças ficava no quarto e eu tinha cuidado 
deles não atravessarem a janela. Viagem minha, né? Mas era um cuidado. E eu tomei aquele banho 
todinho e parece que saiu caraca pra caramba. Parecia que fazia dias que eu não tomava banho, eu 
nunca me vi tão limpa na minha vida que nem aquele dia (risos). Foi onde eu comecei a andar com a 
minha sacolinha e vim embora e tô aqui, agora eu tô aqui. 

Entrevistadora- Aí você chegou em Campos. Foi aquela situação do albergue; do albergue pra 
assistência social e aí você veio pra cá. 

Entrevistada- Lá na assistência social, lá no albergue mesmo tem assistência social, lá mesmo... 

Entrevistadora- Você entende que essa decisão de vir pra cá foi sua? 

Entrevistada- É. 

Entrevistadora- Foi você que decidiu? 
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Entrevistada- Assim, de primeira parte eu acho que não. Foi porque ela falou assim: ”Oh arrumei pra 
você!”. Aí eu ri porque eu achei que ela não ia conseguir, entendeu? Aí eu falei: “Que bom que você 
conseguiu”. Assim, feliz por ela ter conseguido, mas muito decepcionada comigo porque eu não 
queria, eu sabia que eu não queria. Eu pensei comigo assim: “Não, eu não quero”. Eu cheguei até a 
pensar assim: “Coitada, coitada, né? Eu não vou fazer isso com ela não”. Aí cheguei assim, 
pensando assim: “Eu não vou fazer isso com ela não”. E ela falou: “Dona Rosângela conversou 
comigo”. Eu não tava escutando, eu não escutei nada direito não, eu escutei assim... eu não lembro 
nem o que dona Rosângela leu pra mim, não sei nem o que ela leu. Foi a dona Rosângela que me 
atendeu e ela falava assim, eu só lembro que essa moça falava assim: “Você vai ficar bem”. Aí uma 
vontade de chorar, eu pensando assim: “Eu sei que eu vou ficar bem, mas será que eu quero ficar 
aqui?”. Eu queria falar pra ela: “Mas eu não quero ficar aqui, eu quero ficar com a senhora, eu queria 
ficar com ela, entendeu?”. Eu achei ela muito boa, eu queria ficar com ela, eu queria que ela me 
levasse pra perto dela, que ela me carregasse pra onde ela fosse, entendeu? 

Entrevistadora- Mas se você não queria por que você veio? Por que ficou? 

Entrevistada- Porque eu não queria mais decepcionar ninguém. E eu até hoje, eu não quero mais 
decepcionar ninguém, eu não quero mais se decepcionar, eu não me decepciono, eu sei que se eu 
quiser, eu não me decepciono. 

Mas eu não quero mais decepcionar as pessoas. Eu nem sei nem como é ela se decepcionar 
comigo, mas nunca parei pra perguntar e elas também não me disseram. Mas eu sempre assim: “Se 
eu não fizer a coisa certa, as coisas não vão ser diferente, vai ser sempre a mesma coisa”. Aí foi 
essa a minha decisão: de não decepcionar aquela mulher que me trouxe pra cá. 

Ela entrou aqui comigo contente da vida porque eu consegui, eu consegui (risos). Não foi ela que 
conseguiu, eu consegui. E eu olhava assim pra ela sabendo que ela tava contente, eu tava, mas 
assim... eu não conseguia passar pra ela que eu tava contente. Eu vou lá hoje sim, de vez em 
quando eu vou no Centro, aí eu falo: “Dona Rosângela, tive lá  no albergue”. Eu não falo nada 
demais, eu só olho pra ela, tipo assim: “Obrigada, né?”. E a cada dia que passa, eu fico aqui mais 
por causa de que eu quero ser uma missionária. Eu sei que é muita luta das missionárias, eu sei que 
não é fácil a vida das meninas aqui. Eu já enfrento muita luta aqui sendo interna, né? Aqui eu parei 
pra pensar de uma forma: “A alegria não está aqui, mas depois. A alegria está no amanhã, na vinda, 
na volta que Jesus tá vindo pra reinar. Vai ser na glória, e eu vou ter essa alegria. Aqui eu vou ter 
momentos bons, momentos felizes, mas nunca aquele definitivo. Então não é pra achar que é 
definitivo não. Eu lendo a Bíblia, eu comecei a olhar pra isso. “Não, eu agora eu vou sim aceitar o 
que dona Rosangela fala”. Ela fala: “Eu conversei com pastor, você quer mesmo?”.  Eu falo: “Eu 
quero”. Porque eu sei que se eu falar que não quero eu posso tá pisando num buraco e me 
afundando, entendeu? “É claro que eu quero, Dona Rosângela, eu vou tentar.”. Mas antes eu falava: 
“Ah... não sei não”,  ou então assim:  “Quero...”. Mas um quero que você via que eu não queria. E 
assim, agora eu só quero o melhor. Assim meus filhos eu ainda não tenho muito contato com eles. 
Eu tenho 4 anos que eu tô sem meus filhos, mas a minha tia já veio aqui, a minha tia liga pra mim.  
Não liga sempre, mas de vez em quando tá ligando pra mim, minha família é minha tia agora. Minha 
vó que tá cega e meus filhos, e minha tia tinha, tá, aceitando a Jesus aos poucos. Ela tá indo na 
igreja. Agora levou meu tio pra ir com ela, o marido dela, tá indo com ela. Meu filho é um mensageiro, 
tá frequentando. Tá levando meu primo que tem a idade dele, que tem 14 anos e minha prima que já 
foi da igreja, tá voltando pra igreja. Eu vejo o que Deus está fazendo na minha vida, tá fazendo na 
minha vida pra fazer na vida deles. Assim, parece que nada tá acontecendo, mas quando eu paro 
pra pensar, eu vejo que  tá sim. Porque minha tia me liga rindo, coisa que ela ligava séria: “Como 
você está?”. Eu escuto no fundo ela escutando louvor, ela gostava de Legião Urbana, Titãs, 
Paralamas do Sucesso, era fanática assim nessas coisas. Agora um hinozinho por baixo, um sorriso 
(risos).  Brigando com meu filho, brigando assim: “Fica aí garoto, fica aí”. Ela não fazia isso pra mim, 
meu filho se bobeasse tinha que ficar lá fora pra não saber que estava falando comigo. Mas que não 
era pra falar, não era, isso que ela falava comigo, eu perguntava assim: “Cadê Guilherme?”. Ela 
falava: “Tá lá fora.”. Agora ela já fala assim: “Guilherme tá aqui, mas ele tá tímido, ele não quer falar 
com você agora”. Ela tá tentando colocar ele pra falar comigo do jeito dela. 

Entrevistadora- E deixa eu te perguntar uma coisa, e pra você tinha diferença entre dá um tapinha e 
ficar chapada? Entre usar pouco e usar muito? Tinha diferença? 
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Entrevistada- Tinha diferença. 

Entrevistadora- Então fala disso. 

Entrevistada- Eu só usava se fosse muito. 

Entrevistadora- Por quê? 

Entrevistada- Porque eu queria ficar muito drogada. Eu não gostava de ficar pouco drogada, eu 
gostava de ficar muito. Se eu desse um tapinha, eu ia sentir vontade de usar outra vez. Então eu já 
tinha que usar logo muito. Que não ia ser um tapinha, porque um tapinha é você comprar uma 
maconha, uma cocaína, ou um crack, isso é um tapa. “Vou dá um tapa”, que é ir embora e não usar 
mais aquele dia. Quando alguém falava assim: “Ah vou dá um tapinha”, tapinha pra gente é o 
seguinte: “Toma aí, dá, tá aceso já.”. O cara ou a mulher dá um tapa, e não usou mais. Passou a 
noite, dormiu tranquilo, isso era muito diferente. Eu não dava tapinha. Ou era usar ou não usar, 
entendeu? Esse negócio de dá tapinha, eu ia passar a noite pensando na droga. Aí queria dá outro, 
aí queria voltar e dá outro. E isso não, meu... eu não gostava dessa neurose de ficar: “Caraca, podia 
chegar alguém aqui pra mim...”,  eu não gostava desses negócios não. Eu queria ter a droga, alguma 
coisa eu teria que ter, né. 

Entrevistadora- Então dá um tapinha aumentava sua vontade de usar, né? 

Entrevistada- Aumenta minha vontade de usar, então eu não dava, porque, usando, eu não tinha 
vontade. 

Entrevistadora – E como você se sentia quando você usava uma quantidade maior da droga? 

Entrevistada- Ah... quando tinha muito, muito mesmo, assim... é... nas minhas emoções eu ficava 
muito feliz, eu ria muito quando tinha muito. Porque eu sabia que aquilo ali ia dá pra noite, pro dia, e 
se bobear pra mais. Então era assim: eu ficava rindo, brincalhona, eu conseguia ir na rua e voltar, eu 
era bem extrovertida, eu contava piada, eu ficava extrovertida. 

Entrevistadora- E quando acabava o efeito? 

Entrevistada- Quando eu sabia que tava acabando eu começava a ficar meio depressiva. Eu sabia 
que tava acabando que ia ter que deitar e dormir, e assim, eu não queria enfrentar a realidade de tá 
recomeçando outro dia. Eu queria que a noite fosse pra sempre, eu sempre quis que a noite fosse 
muito longa, quando eu via que o dia estava amanhecendo me dava uma tristeza. 

Entrevistadora- O que você sentia, Virgínia, quando você ficava um tempo maior sem a droga? 

Entrevistada- Eu ficava deprimida, eu ficava deitada dormindo, eu não saía na rua, não atendia 
telefone, eu não queria olhar pra cara das pessoas, eu só vivia... Eu dormia de cabeça tapada, eu 
fechava as cortinas toda, eu queria ficar naquela escuridão. Até meus filhos à noite, eu não tinha 
vontade de cuidar deles, eu não tinha prazer. Aí quando eu pegava um dinheirinho na mão, eu 
levantava cuidava melhor da minha casa, eu fazia as coisas melhores. Quando não tinha eu ficava 
muito pra baixo, eu sentia dor no corpo, eu sentia febre, eu ficava até resfriada por causa da droga. 

Entrevistadora- Era a falta? 

Entrevistada- Quando eu ficava resfriada, eu tinha que usar a droga, quando eu sentia que isso aqui 
meu ficava assim, ficava muito pra baixo, ficava deprimida eu falava assim: “Não, hoje eu vou dá um 
trago”. Era onde eu ia comprar cocaína. Eu comprava uma, pra ver se era o efeito da falta da 
cocaína, mas aí antes eu sabia sempre que era, mas eu não queria aceitar que era a falta da 
cocaína. Eu pensava assim: “Bom, se passar é a falta da cocaína, eu sei que vou ter que usar uma 
vez ou outra, mas se não passar eu tô gripada eu vou no médico”. Eu ia lá na boca, comprava uma, 
usava, e não passava o efeito. Aí eu usava a noite toda e ainda ficava mal. Aí quando era no outro 
dia que acabava aí eu tava disposta, contente. Mas é porque eu tinha usado a noite toda entendeu? 
Aí ali eu já tinha usado e saía pra rua pra procurar mais. Aí eu já lembrava assim: “Tem um coroa em 
tal lugar assim, assim, assado, que falou que quer que eu vou lá”. Aí eu ia no coroa e falava pra ele 
quanto que eu queria, aí eu ficava com o coroa ou então com alguém que não era coroa, mas que ia 
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me pagar, aí eu falava assim: “Eu vou em tal lugar porque ali vai me dá compra”. Porque não podia 
deixar faltar pra minha filha não, mas aí parou de ter, aí até dinheiro pra droga eu parei de ter e 
começou a faltar pra minha filha dentro de casa e aquilo ali eu comecei a entrar em desespero de 
novo. 

Entrevistadora- E pra gente terminar, seus planos daqui pra frente? 

Entrevistada- Bom, eu já tenho planos. Eu vou voltar a estudar agora (risos). Que eu parei na sexta 
série né, aí vou voltar a estudar, oh. Jesus! (rindo). Tem uma escola aqui próxima que até a sobrinha 
de dona Rosangela estuda e lá a sexta, tem no EJA, mas se não tiver eu vou fazer a sexta serie 
toda, e depois, bom... quero arrumar um emprego porque eu quero ter o meu dinheiro. Eu quero 
manipular o meu dinheiro, eu quero comprar um vestido, comprar uma sandália, comprar uma bolsa, 
comprar um batom, um lápis, um brilho, um negócio assim, entendeu? Porque eu vejo outras 
pessoas, eu não sinto inveja, mas eu sinto vontade de trabalhar pra ter. Eu nunca tive vontade de 
pegar nada de ninguém não, graças a Deus. E assim quem sabe voltar lá em Itaboraí, voltar na casa 
da minha tia bem vestidinha, bonitinha, e falar assim pra ela... não falar nada não... eu quero chegar  
lá e levar um presentinho pra cada um dos meus filhos, dá um abraço em cada um deles, chorar 
bastante (rindo). Porque eu sei que eu vou chorar bastante, olhar pra minha tia só olhar. Talvez se 
minha vó tiver viva, né, porque minha vó já tem mais de 100 anos, dá um beijinho no rosto dela e 
retribuir o que ela não fez comigo. Eu tô muito tonta aqui falando contigo, tô tontinha, eu chego tô 
vendo tudo amarelo aqui. E é isso. É voltar lá não pra que as pessoas me vejam, mas pra que eu 
volte. 

Entrevistadora- E eu quero desejar, minha querida, que seus sonhos, seus planos se realizem e que 
você viva de fato um tempo novo. 
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