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Resumo:

Esta tese de doutorado tem como tema as percepções de risco em saúde em mulheres usuárias de
drogas  de  estratos  sociais  mais  pobres,  encontradas  numa  favela  nordestina.  A  perspectiva
sociocultural deste trabalho está assentada sobre uma experiência etnográfica que se diferencia em
dois  momentos:  um  primeiro  momento  intra-institucional  (como  antropóloga)  e  um  segundo
momento  da  experiência  solitária  no  campo  etnográfico,  no  “mundo  da  droga”.  A doutoranda
iniciou o trabalho de campo numa organização híbrida,  simultaneamente governamental (OG) e
não-governamental (ONG). Ali, a autora participou, na qualidade de antropóloga, de dois projetos
relacionados com o uso de drogas, direcionados para a população mais desfavorecida da cidade,
indo ao seu encontro nos lugares de origem – o trabalho de rua ou “outreach work”. Em seguida,
“capacitada” para trabalhar no “mundo da droga”, a investigadora se lançou no campo etnográfico
que escolheu para, utilizando a metodologia qualitativa mais característica do fazer antropológico, ir
em busca das relações sociais das mulheres usuárias de drogas, foco desta pesquisa, nos diversos
âmbitos  do  social:  as  relações  familiares,  as  relações  de  trabalho  e  de  lazer,  as  relações  de
vizinhança, etc., incluindo as relações das(os) usuárias(os) de drogas com instituições relacionadas
com usos de drogas e DST/HIV/Aids. O objetivo deste trabalho é o estudo das percepções de risco
entre  as  pesquisadas,  a  única  via  de  acesso  a  uma  prevenção  eficaz  porque  direcionada
concretamente para população-alvo. Desse modo, o conhecimento específico destes significados irá
possibilitar uma maior e mais profícua comunicação dos agentes da prevenção em saúde diante das
recentes “feminilização” e “pauperização” da epidemia da Aids, que atinge as mulheres dos estratos
mais pobres da população, usuárias ou não de drogas.
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