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Para Parker e incontáveis outros pretos de verdade —  
que seguraram minha barra e tornaram possível que  

um falso cara da quebrada se transformasse  
num membro legítimo do mundo acadêmico.
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Se você quiser chegar ao cerne do problema das dro-
gas, legalize-as… [A proibição é] uma lei, em vigor, 
que só pode ser usada contra os pobres.

James BalDwin
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11

Nota do autor

Este não é um livro que promove o uso de drogas, nem é um 
livro de “como fazer”. Hoje, mais de 30 milhões de americanos 
relatam o uso habitual de drogas ilegais. As drogas não preci-
sam de um defensor.

Escrevi este livro para apresentar uma imagem mais realista 
do típico usuário de drogas: um profissional responsável que oca-
sionalmente usa drogas em sua busca pela felicidade. Além disso, 
queria lembrar ao público que nenhum governo benevolente de-
veria proibir adultos autônomos de alterar seus estados de cons-
ciência, a menos que com isso violem os direitos de outras pessoas.

Uso histórias pessoais e pesquisas científicas, minhas e de 
outros, para dissipar os mitos sobre as drogas e ilustrar os 
muitos benefícios potenciais do seu uso responsável. Também 
compartilho histórias que envolvem outros indivíduos, inclu-
sive parentes e amigos. Os nomes e locais foram alterados, 
num esforço para protegê-los de repercussões negativas.

Depois de ler este livro, espero que seja menos provável que 
você difame outras pessoas pelo simples fato de usarem drogas. 
Esse tipo de pensamento levou a um número incalculável de 
mortes e a uma enorme quantidade de sofrimento. Espero que 
você termine a leitura com um apreço pelo prodigioso bem 
potencial derivado do uso de drogas e com uma compreensão 
mais profunda do motivo que leva tantos adultos responsáveis 
a adotarem esse comportamento.

4103019DrogasParaAdultos_Final.indd   114103019DrogasParaAdultos_Final.indd   11 24/05/2021   22:1024/05/2021   22:10



4103019DrogasParaAdultos_Final.indd   124103019DrogasParaAdultos_Final.indd   12 24/05/2021   22:1024/05/2021   22:10



13

Prólogo

Hora de crescer

Se as pessoas deixarem o governo decidir quais alimentos 
devem ingerir e quais remédios devem tomar, seus corpos 
logo estarão num estado tão deplorável quanto o das almas 
daqueles que vivem sob a tirania.

Thomas Jefferson*

Sou um usuário não apologista de drogas. Usar drogas faz 
parte da minha busca pela felicidade, e elas funcionam. Sou 
uma pessoa mais feliz e melhor por causa delas. Também sou 
cientista e professor de psicologia especializado em neurociên-
cia na Universidade Columbia, conhecido por meu trabalho so-
bre abuso e dependência de drogas. Levei mais de duas décadas 
para sair do armário quanto ao meu uso pessoal de substâncias. 
Dito de modo simples, fui um covarde.

O filósofo John Locke disse certa vez que buscar a felici-
dade é “o fundamento da liberdade”.1 Essa ideia está no cerne 
da Declaração de Independência dos Estados Unidos, o docu-

* Reconheço que Thomas Jefferson e outras figuras históricas reverenciadas 
escravizaram os negros. Isso era repreensível até mesmo naquela época. 
Mas a hipocrisia cruel das ações desses indivíduos não nega os ideais nobres 
e a visão articulada em seus escritos. Esses princípios consagrados nos dão 
objetivos aos quais continuamos aspirando.
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14  Drogas para adultos

mento que deu origem à nossa nação. A Declaração afirma 
que cada um de nós é dotado de certos “direitos inalienáveis”, 
entre eles os de “vida, liberdade e busca da felicidade”, e que 
os governos são criados com o objetivo de proteger esses di-
reitos. Na minha opinião, pode-se dizer que o uso de drogas 
na busca da felicidade é um ato que o governo é obrigado a 
salvaguardar.

Por que nosso governo prende centenas de milhares de ame-
ricanos a cada ano por usarem drogas, por buscarem o prazer 
e a felicidade? A resposta curta é que se trata de uma história 
muito longa. A resposta longa é o livro que você está come-
çando a ler. O regime das drogas nos Estados Unidos é uma 
confusão monstruosa e incoerente.

Para entenDer como chegamos a esse ponto e o que pode-
mos fazer a respeito, eu gostaria de começar contando algo 
sobre minha vida e meu trabalho como cientista do “abuso 
de drogas”. No outono de 1999, consegui meu emprego dos 
sonhos, o de professor assistente e pesquisador na Faculdade 
de Médicos e Cirurgiões da Universidade Columbia. Minha 
pesquisa envolvia dar milhares de doses de drogas, inclusive 
crack, maconha e metanfetamina, para uma variedade de 
pessoas, a fim de estudar seus efeitos. Eu acreditava que meu 
trabalho contribuiria para nossa compreensão da dependência 
de drogas, e receberia subsídios multimilionários do National 
Institute on Drug Abuse (Nida) para realizar essa pesquisa. 
Além disso, seria convidado a participar de algumas das co-
missões de maior prestígio na área da neuropsicofarmacologia. 
Foi uma época emocionante.
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Prólogo 15

Vinte anos depois — vinte anos durante os quais estudei as 
interações entre cérebro, drogas e comportamento e observei 
como o julgamento moral do uso de drogas se manifesta na po-
lítica social —, minha euforia inicial deu lugar a ceticismo, ci-
nismo e desilusão. Nos meus tempos de ingênuo estudante de 
pós-graduação, eu julgava estar fazendo o trabalho de Deus ao 
dizer às pessoas para ficar longe das drogas. Eu acreditava que 
a pobreza e o crime que atormentavam minha comunidade da 
infância eram consequência direta do uso e da dependência de 
drogas. Hoje, sei que dizer às pessoas para evitar as drogas não 
é mais divino do que a Igreja proibir minha esposa católica de 
usar métodos contraceptivos, mas é igualmente paternalista, 
uma maneira de restringir a liberdade e a autonomia.

E o que dizer da noção de que as drogas levavam à pobreza 
e ao crime no meu bairro? Ora, isso é apenas uma fantasia vil, 
mas com certeza incrivelmente eficaz — e não apenas porque 
grandes segmentos do público americano ainda acreditam 
nela, mas também porque aparentemente fornece uma solução 
simples para os problemas complicados que as pessoas pobres e 
desesperadas enfrentam. Muitos outros fatores complexos são 
responsáveis pela turbulência observada nos lugares da minha 
juventude e em outras comunidades. Mas levei muito tempo 
para ver isso com clareza. Estive ocupado demais por tempo 
demais em ser um soldado do regime, a serviço da causa de 
“provar” que o uso de drogas é perigoso.

Eu tinha o emprego mais legal do mundo. Fazia pessoas 
ficarem chapadas todos os dias.
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16  Drogas para adultos

Instruí o homem branco de 25 anos a acender o cigarro de 
maconha, que deveria ser fumado através de uma piteira de 
plástico para que o conteúdo não ficasse visível. Ele inalou por 
cinco segundos, depois manteve a fumaça nos pulmões por 
mais dez segundos antes de expirar. Repetiu o gesto mais duas 
vezes, com um intervalo de quarenta segundos entre cada ba-
forada. Chamávamos esse procedimento de exalação ritmada. 
Nós o utilizávamos para padronizar, da melhor maneira pos-
sível, a quantidade de droga inalada.

Embora eu não tivesse certeza se ele estava recebendo 
placebo ou thc, o principal ingrediente psicoativo da ma-
conha, pude notar pelos seus olhos vermelhos vidrados e 
pelo sorriso sereno no rosto corado de menino que ele tinha 
gostado do que experimentara. Assentindo devagar e com a 
voz mais grave do que o habitual, ele disse: “Sim, é isso aí”. 
Também pude ver que era um fumante experiente: precisou 
de apenas três tragadas para sugar quase três quartos do ci-
garro de um grama. A fumaça da maconha encheu a pequena  
sala esterilizada.

O fumante, que chamarei de John, participava de um dos 
estudos da minha pesquisa. E lá estava eu, um jovem cientista 
negro com dreadlocks, tentando esconder a eterna ansiedade 
que me acometia ao sentir o cheiro forte e característico da 
maconha no meu cabelo por mais um dia inteiro de trabalho. 
Eu temia que, ao pegar o elevador de um andar para outro ou 
me sentar para assistir a uma palestra ou participar de uma 
reunião, algum moralista pudesse pensar, depreciativamente: 
“Mais normal impossível, um rasta fumando durante o traba-
lho”. Não importava que a maconha nunca tivesse sido minha 
principal droga de escolha. Não importava que eu tivesse uma 
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Prólogo 17

regra pessoal, por medo de influenciar meus resultados, de 
nunca usar a substância que estivesse estudando no momento. 
O ano era 2000.

Nesse experimento em particular, eu estava tentando en-
tender como a cannabis afetava o funcionamento e o compor-
tamento do cérebro de usuários habituais. Eu havia recebido 
uma bolsa do Nida para realizar o estudo. Meu esforço e meu 
comprometimento estavam finalmente sendo recompensados. 
Ao iniciar o estudo, eu acreditava, assim como a maioria das 
pessoas, que a maconha prejudica temporariamente os proces-
sos mentais, de modo que os fumantes apresentam problemas 
de memória e outras perturbações cognitivas. Existem com 
certeza muitos relatos anedóticos que corroboram essa visão. 
Mas é óbvio que anedotas não são prova de nada. É por isso que 
fazemos ciência. Contudo, existem dados científicos que suge-
rem que a maconha diminui temporariamente a capacidade de 
memória de curto prazo em usuários pouco frequentes.2 Mas 
isso não chega a surpreender, pois muitas drogas — álcool, 
Ambien e Xanax, entre outras — perturbam temporariamente 
os processos mentais seletivos em pessoas que têm menos ex-
periência com aquela droga específica.3

Mas o impacto negativo do assim chamado uso recreativo 
de drogas no funcionamento mental de usuários habituais e 
experientes é menos claro, pelo menos na literatura científica. 
Assim, eu estava procurando determinar os efeitos cognitivos 
prejudiciais da maconha em pessoas que consumiam a droga 
quase todos os dias. Queria saber como elas se sairiam em 
testes mentais após o uso para determinar se a droga produ-
ziria disfunção cerebral generalizada, mesmo que apenas por 
pouco tempo.
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18  Drogas para adultos

John era um participante típico. Fumava vários baseados 
quase todos os dias. Era afável, inteligente, curioso, ambi-
cioso e tinha curso superior. Era um artista, um ator entre 
temporadas de espetáculos. Por isso, tinha tempo para par-
ticipar do meu estudo ambulatorial em três sessões sobre a 
maconha, que pagava uns duzentos dólares. Nem ele nem os 
outros participantes da pesquisa se encaixavam nas imagens 
estereotipadas divulgadas pela mídia do maconheiro que 
pouco faz além de ficar sentado no sofá comendo cheetos e 
jogando videogame.

Ao longo do experimento, mesmo sob a influência da can-
nabis, John foi lúcido e apresentou um comportamento social 
apropriado, assim como os outros participantes. Nenhum deles 
deixou de aparecer porque havia esquecido a hora ou o dia da 
consulta agendada. Ninguém abandonou o estudo porque os 
testes eram difíceis ou entediantes demais. Ninguém recla-
mou que a erva era muito fraca. E absolutamente nenhum dos 
participantes se tornou violento. Todos cumpriram as regras 
rigorosas do estudo, que impunham exigências de horários, 
requeriam que os participantes fizessem um planejamento con-
siderável, inibissem comportamentos potencialmente incom-
patíveis com o cumprimento dos requisitos do cronograma do 
estudo (por exemplo, uso de drogas que não fossem maconha) 
e adiassem a gratificação imediata.

Na época, nem cheguei a registrar o impressionante grau 
de responsabilidade demonstrado pelos participantes da pes-
quisa. Acho que, apesar dos meus melhores esforços, eu os via 
principalmente como “maconheiros” e “doidões”, qualquer 
coisa menos “adultos responsáveis”. Mas, ao longo da minha 
carreira, ao trabalhar com todos os tipos de usuários de drogas, 
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Prólogo 19

eu logo descobriria que eles eram algumas das pessoas mais 
responsáveis que já havia conhecido.

“Onde você arranja a erva?”, perguntou John enquanto me 
devolvia a ponta. Ele pareceu agradavelmente surpreso ao saber 
que a maconha que acabara de fumar era fornecida pelo governo 
federal. De fato, existe apenas um fornecedor de cannabis para 
pesquisadores nos Estados Unidos: o programa de cultivo de 
maconha da Universidade do Mississippi, financiado pelo Nida.

Com um sorriso enorme estampado no rosto e um brilho 
nos olhos, ele disse: “Porra, nunca tive tanto orgulho do meu 
governo”. Nós dois rimos, mas a piada também me levou a um 
lugar sério. Ninguém que eu conhecesse havia pronunciado 
a palavra “orgulho” ao falar sobre o governo americano e a 
maconha. Consideremos o fato de que o governo federal lista 
atualmente a maconha no Anexo i da Lei Federal de Substân-
cias Controladas. Isso significa que ela é vista como “sem uso 
médico aceitável em tratamentos”, sendo, portanto, proibida 
no país, exceto para fins limitados de pesquisa.

Essa classificação é hipócrita, embora apenas recentemente 
eu tenha chegado a essa conclusão. Uma grande quantidade 
de dados demonstra hoje a utilidade médica da maconha. Sa-
bemos, por exemplo — com base nas pesquisas de dezenas 
de cientistas, inclusive eu —, que ela estimula o apetite em 
pacientes soropositivos, o que pode ser um salva-vidas para 
quem sofre da debilitante aids, e que é útil no tratamento de 
dor neuropática, dor crônica e espasticidade causadas pela es-
clerose múltipla.4 A lista de condições para as quais a maconha 
é considerada útil cresce a cada ano.

Benefícios terapêuticos como esses levaram os cidadãos a 
votar várias vezes nas últimas duas décadas a favor da legali-
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20  Drogas para adultos

zação da maconha para uso medicinal em seus estados. Hoje, 
33 estados, além dos territórios de Guam e Porto Rico e do 
Distrito de Columbia, permitem que pacientes a utilizem para 
condições médicas específicas. Além disso, desde 1976 o go-
verno fornece maconha a um grupo seleto de pacientes como 
parte de seu tratamento médico, por meio do programa fede-
ral de maconha medicinal. E, no entanto, a lei federal ainda 
proíbe tecnicamente o uso da maconha para fins medicinais. A 
inconsistência das leis federais com essas iniciativas e progra-
mas e com o crescente número de estudos que demonstram a 
utilidade medicinal da substância realça a hipocrisia do nosso 
governo e, sem dúvida, diminui a confiança das pessoas na ad-
ministração federal quando se trata de regular outras drogas.

Não só a confiança nas agências reguladoras governamen-
tais foi corroída em consequência da maneira como elas tra-
tam determinadas drogas como também um número cada vez 
maior de pessoas começou a questionar a objetividade dos cien-
tistas que estudam drogas financiados pelo governo. Basta ver 
as frequentes declarações feitas por alguns desses cientistas, 
inclusive a dra. Nora Volkow, diretora do Nida, que enfati-
zam os possíveis perigos neurológicos e psiquiátricos do uso 
de drogas — inclusive a cannabis — enquanto praticamente 
ignoram os potenciais efeitos medicinais ou outros efeitos be-
néficos dessas substâncias.

Nora e outros cientistas se apressaram a advertir que a ma-
conha, por exemplo, é uma “porta de entrada” para drogas 
mais pesadas, mas nunca mencionam os mais de 500 mil ame-
ricanos que são presos a cada ano principalmente pela simples 
posse da droga, para não falar da vergonhosa discriminação 
racial constatada nessas prisões. No nível estadual, os negros 
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Prólogo 21

têm quatro vezes mais probabilidade de serem presos por posse 
de maconha do que os brancos.5 No nível federal, os hispânicos 
representam três quartos dos indivíduos detidos por violações 
das leis sobre maconha.6 Isso ocorre apesar de negros, hispâni-
cos e brancos consumirem a droga em proporções semelhan-
tes,7 e de tenderem a comprá-la de indivíduos de seus próprios 
grupos raciais.8

Eu descobriria mais tarde que a teoria da porta de entrada 
da maconha exagera grosseiramente as evidências ao confun-
dir correlação com causalidade. É verdade que a maioria dos 
usuários de cocaína e heroína começou primeiro com maco-
nha. Mas a vasta maioria daqueles que a fumam nunca passa 
às assim chamadas drogas mais pesadas. Dizer que a maconha 
é uma “porta de entrada” para drogas “mais pesadas” não tem 
fundamento: a correlação, um mero elo entre fatores, não sig-
nifica que um fator seja a causa do outro.

Eu mesmo, durante muito tempo, fui culpado de me con-
centrar quase exclusivamente nos efeitos nocivos produzidos 
pelas drogas, inclusive a maconha. No experimento citado 
antes, por exemplo, não cheguei a considerar que a canna-
bis talvez não produzisse efeitos negativos no desempenho 
mental, que dirá que pudesse ter efeitos positivos. Em junho 
de 2000, fui convidado a dar uma palestra numa reunião da 
Behavioral Pharmacology Society. Meu estudo ainda não 
estava concluído, mas dados preliminares mostravam que a 
droga praticamente não produzia efeitos perturbadores nas 
habilidades mentais complexas (por exemplo, raciocínio e 
abstração) de usuários habituais e que até melhorara seu de-
sempenho num teste de vigilância. E, em termos de humor, 
produzia euforia e sentimentos agradáveis.
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22  Drogas para adultos

Não importa: na conclusão da minha palestra, praticamente 
ignorei quaisquer efeitos benéficos e especulei que, se tivesse 
dado aos participantes vários cigarros de maconha antes de tes-
tar seu funcionamento mental, talvez tivesse observado mais 
perturbações cognitivas. O dr. Jack Bergman, psicobiólogo da 
Faculdade de Medicina de Harvard, me fez uma pergunta ra-
zoável: “É possível que a maconha, em doses eufóricas, não 
tenha efeito sobre a flexibilidade cognitiva, o cálculo mental e 
o raciocínio, pelo menos nesse grupo de pessoas?”. Eu estava 
tão concentrado nos efeitos nocivos das drogas que não via 
isso como uma possibilidade, mesmo que fosse exatamente o 
que os dados estavam mostrando. Perplexo, consegui balbuciar 
sobre a possibilidade de incluir indicadores mais complicados 
em estudos futuros.

A pergunta de Jack continuaria a me perturbar. Comecei 
a perceber, cada vez mais, que os cientistas que pesquisam 
o abuso de drogas, sobretudo os financiados pelo governo, 
se concentram quase exclusivamente nos efeitos prejudiciais 
delas, mesmo que estes sejam, de fato, minoritários. Isso teve 
um impacto danoso na forma como as assim chamadas drogas 
recreativas são reguladas e, inevitavelmente, na nossa própria 
decisão de consumi-las ou não.

Eis o ponto principal da questão: nos meus mais de 25 anos 
de carreira, descobri que, na maioria dos casos, o uso de drogas 
causa pouco ou nenhum dano, e que, em alguns casos, seu 
uso responsável é na verdade benéfico para a saúde e o fun-
cionamento humano. Mesmo as drogas “recreativas” podem 
melhorar a vida cotidiana, e de fato melhoram. Vários grandes 
estudos científicos demonstraram que o consumo moderado 
de álcool, por exemplo, está associado à diminuição do risco de 
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derrame e doenças cardíacas, as principais causas de morte nos 
Estados Unidos todos os anos.9 Como você descobrirá, vários 
efeitos benéficos foram observados também em outras subs-
tâncias. Pela minha própria experiência — a combinação de 
meu trabalho científico e meu consumo pessoal de drogas —,  
aprendi que as drogas recreativas podem ser usadas com segu-
rança para aprimorar muitas atividades humanas vitais.

Com alguma inquietuDe, registro neste livro, pela primeira 
vez, o meu despertar como cidadão-cientista que tenta cons-
cientizar as pessoas sobre esses fatos. Também descrevo mi-
nha luta para convencer outros pesquisadores da área de que 
atuamos sob alguns vieses importantes, que em alguns casos 
são mais prejudiciais do que as próprias drogas e nos impe-
dem de explorar novos tratamentos e políticas humanas mais 
saudáveis. Ofereço estratégias detalhadas que você, como 
usuário adulto responsável, pode adotar a fim de realçar os 
efeitos positivos da substância, e ao mesmo tempo minimizar 
os negativos. São estratégias idênticas às que uso em minha 
pesquisa financiada pelo governo para manter os participantes 
em segurança.

Um ponto que preciso enfatizar é que este é um livro para 
gente crescida. Com isso, quero dizer adultos saudáveis, autô-
nomos, responsáveis, funcionando bem. Indivíduos que cum-
prem suas obrigações parentais, ocupacionais e sociais; que 
usam drogas de maneira bem planejada, a fim de minimizar 
quaisquer perturbações nas atividades cotidianas; que dormem 
o suficiente, se alimentam de forma nutritiva e se exercitam 
regularmente; que não colocam a si ou aos outros em situa-

4103019DrogasParaAdultos_Final.indd   234103019DrogasParaAdultos_Final.indd   23 24/05/2021   22:1024/05/2021   22:10



24  Drogas para adultos

ções fisicamente perigosas em consequência do uso de drogas. 
Todas essas são atividades de gente adulta.

Crescer é difícil e não é garantido. Em outras palavras, nem 
este livro nem o uso de drogas são para todos. São para aqueles 
que conseguiram crescer.

Reconheço que pessoas com doenças mentais ou que este-
jam passando por crises emocionais agudas (por exemplo, a 
morte de um ente querido ou um divórcio) também podem 
se interessar pelas ideias expressas nestas páginas. Mas, como 
correm um risco maior de sofrer efeitos negativos relacionados 
a drogas, seria irresponsável da minha parte incentivar o uso 
por esses grupos sem detalhar cada ressalva associada a qual-
quer substância e transtorno psiquiátrico específico — o que, 
francamente, ultrapassa o escopo deste livro.

Uma questão relacionada é a dependência de drogas. Drogas 
para adultos, assumidamente, não é sobre dependência. Mas, 
como uso os termos “dependente” e “dependência” ao longo 
de todo o livro, cabe a mim defini-los com clareza. O simples 
fato de sabermos que uma pessoa usa uma droga, ainda que 
de maneira habitual, não nos fornece informações suficientes 
para que possamos dizer que ela é “dependente”, e tampouco 
significa que ela tenha um uso problemático. De acordo com 
a definição psiquiátrica de dependência mais amplamente 
aceita — a da quinta edição do Manual diagnóstico e estatístico 
de transtornos mentais (DSM-5, na sigla em inglês) —, é preciso 
que uma pessoa esteja perturbada pelo uso de drogas para ser 
considerada dependente. Esse uso deve interferir em impor-
tantes funções da vida, como parentalidade, trabalho e rela-
cionamentos íntimos, consumir demasiado tempo e energia 
mental e se mostrar persistente mesmo diante de repetidas 
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tentativas de parar ou reduzir. Entre os outros sintomas que a 
pessoa pode apresentar estão a necessidade de mais droga para 
obter o mesmo efeito (tolerância) e os sintomas de abstinência 
quando o uso cessa repentinamente.

Meu uso do termo “dependência” ao longo deste livro é 
compatível com o de “transtorno de uso de substâncias” do 
DSM-5, que sempre significa uso problemático, do tipo que in-
terfere no funcionamento — e não apenas a ingestão habitual 
de uma substância.

Com muita frequência, a conversa sobre o uso recreativo de 
drogas é monopolizada por pregadores da patologia, como se 
o vício fosse inevitável para todos que fazem uso delas. Não é. 
Setenta por cento ou mais dos usuários de drogas — seja álcool, 
cocaína, medicamentos prescritos ou outras — não atendem aos 
critérios que definem a dependência. Com efeito, pesquisas mos-
tram repetidamente que esses problemas afetam apenas de 10% 
a 30% daqueles que usam até mesmo as drogas mais estigmati-
zadas, como heroína e metanfetamina.10 Essa observação chama 
a atenção para dois pontos importantes. O primeiro é o foco fla-
grante e desproporcional da sociedade no vício quando o tema 
é abordado. A dependência representa uma minoria dos efeitos 
das drogas, mas recebe quase toda a atenção, e certamente a 
atenção da mídia. Pense por um momento. Você já leu um artigo 
de jornal ou viu um filme sobre heroína cujo foco não fosse o 
vício? Imagine se você estivesse interessado em aprender mais 
sobre carros ou sobre como dirigi-los e só conseguisse encontrar 
informações sobre acidentes de trânsito ou como consertar um 
automóvel após um acidente. Isso seria ridículo.

O segundo ponto é o seguinte: se a maioria dos usuários 
de determinada droga não se torna dependente, então não 
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podemos culpar a droga pela dependência. Seria como cul-
par os alimentos pelo vício em comida. Não seria ridículo 
nos imaginar travando uma guerra contra o cheesecake ou o 
bife? Você já deve ter visto manchetes histriônicas culpando 
certas drogas por seus extraordinários “poderes viciantes”, 
como se elas tivessem qualidades mágicas. Drogas são subs-
tâncias inertes. As evidências nos dizem que devemos olhar 
além da própria droga ao tentar ajudar pessoas que estão 
passando por uma dependência de drogas. De fato, no que diz 
respeito à porcentagem relativamente pequena de indivíduos 
que se tornam de fato dependentes, distúrbios psiquiátricos 
concomitantes — como ansiedade excessiva, depressão e 
esquizofrenia — e fatores socioeconômicos — como comu-
nidades carentes de recursos e desemprego ou subemprego 
— são responsáveis por uma proporção substancial desses  
comportamentos.11

Reconheço também que, hoje em dia, é quase impossível 
entrar numa discussão sobre drogas sem abordar seu suposto 
impacto negativo no cérebro. Você descobrirá nestas páginas 
que os cientistas por vezes supervalorizaram e distorceram 
muitos desses efeitos. Para piorar as coisas, “descobertas cere-
brais” equivocadas são depois amplificadas por uma cobertura 
midiática pouquíssimo cuidadosa. Ao olhar criticamente para 
além das belas imagens produzidas por aparelhos de resso-
nância magnética e tomografia, contestarei a noção de que 
as drogas recreativas causam disfunções cerebrais. Você verá 
que as imagens divulgadas com tanta frequência por alguns 
neurocientistas raramente mostram dados reais, mas que isso 
não atenua as alegações infundadas que são feitas sobre os efei-
tos prejudiciais das drogas no cérebro. Esse comportamento 
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irresponsável, como se verá, contribuiu para políticas inade-
quadas que levaram à discriminação racial, à marginalização 
de grupos e a mortes evitáveis.

Um argumento mais amplo que defendo nestas páginas é 
o de que os adultos deveriam ter o direito legal de vender, 
comprar e consumir as drogas recreativas de sua preferência, 
assim como têm o direito de se envolver em comportamentos 
sexuais consensuais, dirigir automóveis e até comprar e usar 
armas. Obviamente, todas essas atividades apresentam algum 
nível de risco, inclusive de morte. Porém, em vez de proibir o 
sexo, os carros ou as armas, estabelecemos requisitos de idade 
e competência, além de outras estratégias de segurança, que 
minimizam os danos e realçam os aspectos positivos associa-
dos a essas atividades. Isso já é feito com o álcool, uma droga 
recreativa amplamente consumida. Depois de ler este livro, 
espero que você chegue à conclusão inevitável de que o mesmo 
deve ser feito com outras drogas recreativas.

O uso recreativo de drogas é uma atividade a que milhões 
de adultos enrustidos se entregam em todo o mundo. Agora 
que aprendi que consumir drogas para alterar o estado de cons-
ciência de alguém não é tão perigoso quanto me ensinaram, 
compartilho minha história numa tentativa de encorajar outras 
pessoas, sobretudo profissionais bem-sucedidos em situação de 
menor risco do que os que estão às margens da sociedade, a sair 
do armário quanto ao seu uso. Assim, mais pessoas verão que 
existem muito mais usuários de drogas respeitáveis do que nosso 
regime de justiça criminal e cultura popular nos fazem crer.

A cobertura da mídia sobre a atual crise dos opioides é 
apenas um exemplo claro da disseminação generalizada de 
informações erradas sobre as drogas e as pessoas que as con-
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somem. Esse tipo de cobertura tornou quase impossível para 
adultos racionais reconhecer publicamente seu uso recreativo 
de opioides. De acordo com a tradição, uma pessoa tem que 
estar sentindo uma dor insuportável, ter uma doença mental 
ou estar extremamente perturbada para usar opioides, porque 
se diz que qualquer uso é acompanhado por um alto risco 
de dependência, overdose e morte. O mesmo foi dito sobre a 
metanfetamina no início dos anos 2000 e o crack no final da 
década de 1980. Tenho vergonha de contar que aprendi que 
essas afirmações simplesmente não são verdadeiras não com 
a análise crítica de meus dados de pesquisa, mas com meu 
próprio uso pessoal de drogas.

A heroína e outros opioides, como a oxicodona e a mor-
fina, me trazem uma tranquilidade agradável, assim como 
o álcool pode funcionar para quem é submetido a situações 
sociais desconfortáveis. Os opioides são excelentes produtores 
de prazer; estou entrando agora no meu quinto ano como 
usuário habitual de heroína. Não tenho nenhum problema 
com o uso de drogas. Nunca tive. Todos os dias, cumpro 
minhas responsabilidades parentais, pessoais e profissionais. 
Pago meus impostos, sirvo habitualmente como voluntário 
em minha comunidade e contribuo para a comunidade global 
como um cidadão informado e engajado. O uso de drogas me 
torna uma pessoa melhor.

Mas também sou pai de um adolescente e de jovens adultos. 
Então você talvez pergunte: como eu, em sã consciência, posso 
assumir o uso de algumas de nossas drogas mais difamadas, 
ainda mais agora, quando o país passa por uma “crise” de opioi-
des? Não estou preocupado com o que meus filhos vão pensar? 
Não tenho medo de que o reconhecimento público de meu 
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consumo de drogas aumente a probabilidade de meus próprios 
filhos as usarem? Além disso, e não menos importante, não 
estou infringindo a lei ao usar heroína?

As respostas a essas perguntas estão na minha história e 
na ciência, que falam ambas sobre como a sociedade é cons-
tantemente enganada a respeito das drogas e como isso leva 
não só a inúmeras mortes evitáveis, mas também a políticas 
que obrigam os adultos a se comportarem como crianças e a 
convenções sociais que impõem moratórias ridículas ao uso 
recreativo de drogas que alteram o estado mental. Ao explorar 
os mitos e as forças sociais que moldam nossos pontos de vista 
sobre drogas e políticas, podemos acabar com a desinforma-
ção que, essa sim, conduz às chamadas crises de drogas e nos 
concentrar na atividade vital de buscar a felicidade.
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