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ENTRE SACIZEIRO, USUÁRIO E PATRÃO:  
UM ESTUDO ETNOGRÁFICO SOBRE CONSUMIDORES  
DE CRACK NO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR 1

Luana Silva Bastos Malheiro

INTRODUÇÃO

A pesquisa apresentada é resultado de uma inquietação 
pessoal com relação ao desconhecimento acerca do universo 
dos consumos de crack no Centro Histórico de Salvador. No 
ano de 2007 iniciei o trabalho no serviço de extensão perma-
nente da Faculdade de Medicina da Bahia, a Aliança de Re-
dução de Danos Fátima Cavalcanti, como redutora de danos. 
Junto à equipe desta instituição, seguia pelas ruas do Centro 
Histórico de Salvador, em busca das cenas de uso de drogas e 
de seus atores principais, os consumidores. Até o momento, o 
meu conhecimento acerca das modalidades de consumos de 
drogas era restrito à bibliografia que havia entrado em contato 
a partir da disciplina Antropologia dos usos de Drogas, minis-
trada pelo meu orientador, Edward MacRae.

1 Trabalho de conclusão do curso apresentado como requisito para obtenção 
do grau de Bacharel em Ciências Sociais, Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Federal da Bahia. Orientador: Edward MacRae.  
À Katicilene (IN MEMORIAN) por revelar de forma tão doce o seu mundo 
para mim e por me possibilitar registrar a sua história.
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O trabalho de campo na ótica da Redução de Danos2 me 
permitiu estabelecer uma relação de proximidade e confiança 
com os consumidores de crack daquele território, fazendo com 
que me inserisse paulatinamente no contexto de vida daque-
les indivíduos. Foi então que percebi que estavam dadas as 
condições para que eu iniciasse uma experiência etnográfica 
interessante, fazendo com que eu me espantasse menos com o 
outro, sujeito da investigação, e mais com este estranho modo 
de conhecer que se configura ser a Etnografia.

O espanto nascia então da experiência vivida, do saber 
que podia apreender e das formas corporais que tive que as-
sumir para permanecer exercendo o meu duplo papel de et-
nógrafa e trabalhadora da redução de danos. Acreditava que a 
antropologia poderia me instrumentalizar, no sentido de siste-
matizar o conjunto de experiências e produzir um conhecimen-
to científico que não partisse unicamente de um corpo teórico 
descolado da minha prática. Lembro que naquele momento 
histórico estava começando a conhecer a intensa violência físi-
ca e simbólica vivida pelos consumidores de crack.

Estava claro para mim que a principal ação que poderia 
fazer para minimizar aquele quadro, ou para tentar entendê-lo 
com a finalidade de intervir de maneira eficaz, era fazer uma 
investigação sobre aquelas pessoas que, mesmo enfrentando 
tantas adversidades, com trajetórias de vidas tão sofridas, con-
seguiam administrar o consumo da droga e refletir sobre as 
adversidades existentes naquele território. Por vezes, comparti-

2 A Redução de Danos é uma estratégia de saúde pública, reconhecida pela 
legislação atual sobre drogas (11.343/06) que visa reduzir agravos à saúde 
do usuário, sem induzir o individuo à abstinência de drogas, promovendo 
o acesso a serviços públicos de saúde e assistência social. Com uma meto-
dologia dialógica, a redução de danos preza pela autonomia e singularidade 
do sujeito: as estratégias de redução de danos devem ser construídas com 
os seus pares, implicando dessa forma o sujeito no processo de adoção de 
práticas menos danosas.
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lhavam comigo as suas dores e lágrimas, gritavam de indigna-
ção e revolta, pois tinham ciência das injustiças sociais a que 
estavam expostos.

Acumulavam um conhecimento surpreendente sobre 
consumo de drogas no Centro Histórico, nos últimos 20 anos; 
refletiam sobre as mudanças nas modalidades de consumo de 
drogas, a chegada do crack, as diversas modalidades de con-
sumo que emergiam daquele contexto e as distinções de estilos 
de vida que estavam associadas a um consumo mais leve ou 
mais severo de crack. Este conjunto de entendimentos acerca 
do consumo da droga pode ser chamado de “cultura de uso de 
crack” de acordo com categoria cunhada por Becker (1966) de 
“cultura de uso de drogas”.

A objetividade do meu trabalho parte então de uma sín-
tese de uma experiência pessoal que vivi no contexto nos terri-
tório de consumo de crack, aliada ao embasamento teórico que 
carregava ao ingressar no trabalho de campo. Este corpo teóri-
co me auxiliou a analisar o consumo de drogas entre os meus 
interlocutores de pesquisa, de modo a guiar a minha seleção 
acerca de quais sujeitos de pesquisa eu deveria privilegiar para 
cumprir os meus propósitos.

Tendo em vista meu interesse em observar os controles 
sociais informais que emergiam da gestão no uso de uma subs-
tância psicoativa, selecionei os indivíduos que relatavam aber-
tamente fazer um uso controlado de crack. Aliado a isso, achei 
interessante selecionar indivíduos que possuíam uma longa 
trajetória de consumo da substância, para perceber em que 
momento da vida esse controle aparecia e, acima de tudo, qual 
eram as histórias de vida narrada por esses indivíduos. Isto 
possibilitaria a compreensão da questão inicial, que me inquie-
tava e que considerava importante confrontar para fazer um 
trabalho de campo em redução de danos com qualidade: afinal, 
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quem eram esses usuários de crack aos quais me aproximava 
durante as idas a campo?

Quero ressaltar que por vezes percebo uma necessidade 
por parte dos antropólogos de objetivarem, com um olhar pro-
fissional, o trabalho de campo, como se a observação etnográfi-
ca fosse simplesmente um esforço voyeurístico, de um cientista 
que se distancia do campo estudado. O trabalho de campo que 
fiz com os interlocutores de pesquisa produziu um complexo 
jogo interlocutório entre o meu conhecimento acumulado na 
Universidade, as minhas crenças e o conhecimento dos sujei-
tos de pesquisa sobre o tema que gostaria de pesquisar.

Devo confessar que entrei em campo com a arrogância do 
saber cientifico, munida de tudo que a nossa disciplina nos en-
sina; mas estava envolta por medos e receios do que iria encon-
trar em campo, nessa busca do exótico. Quando fiz o meu pro-
jeto de pesquisa, estava interessada em descrever o grotesco, 
pois era assim que meu olhar distanciado via os “craqueiros” do 
Pelourinho. Sobre o espanto que me acompanhou em campo, 
nenhuma referencia bibliográfica me prevenia. Ao invés de pes-
soas perigosas e devastadas pelo uso intenso de crack, deparei-
-me com pessoas que riam do modo como eu falava das minhas 
primeiras visões sobre consumo de crack. A minha ignorância 
era motivo de chacota entre eles, que muito pacientemente me 
mostravam a complexidade do mundo em que viviam e a força 
necessária lidar com as severas adversidades da sua vida coti-
diana. De forma inocente, acreditava que estava no controle da 
situação, em plena atividade racional, mas e eis que surgiam 
em cena emoções, amores, desamores, cores e odores, coisas 
que sentimos e sofremos, cenas sobre o “real” (CRAPANZANO, 
2005) sobre o qual nossa razão é obrigada a refletir.

Fui levada então a sair da minha disciplina e seguir a in-
disciplina, incorporando saberes outros que aprendia durante 

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   226 12/07/2013   10:53:56



227
MacRae, Tavares, Nuñez

a relação de campo com os interlocutores. Reformulei o meu 
projeto de pesquisa; selecionei a linha teórica dentro da minha 
disciplina que mais me possibilitava uma compreensão mínima 
dos arranjos sociais complexos que estruturavam a experiência 
do uso de crack através de rituais sociais e controles informais 
bem determinados. O recorte da pesquisa me foi dado pela re-
lação que estabeleci com meus interlocutores. Estes foram me 
dando pistas que permitiram desnudar os meus preconceitos. 
O sociólogo Gey Espinheira, refletindo sobre a relação do pes-
quisador em campo, escreve: “o pesquisador não é livre, ele de-
pende do que pesquisa, é guiado por seu objeto de estudo que 
o leva segundo seus requerimentos, como um personagem de 
ficção leva o autor a seguir injunções no campo desconhecido” 
(ESPINHEIRA, 2008).

Meus personagens me conduziram em seus trajetos da 
vida cotidiana e por um dado momento compartilhei de algumas 
práticas com eles. Foi assim que comecei a fazer parte das rodas 
de fumo de crack, nos casarões abandonados da Rua 28 de Se-
tembro, observava Vanessa na sua dinâmica de venda da droga, 
dando-lhe conforto quando por vezes ela “quebrava a banca”, 
ou seja, fazia uso das substâncias que vendia, o que para ela 
causava um enorme pesar. Almoçava nas tardes ensolaradas do 
Pelourinho com Jorge no famoso “restaurante das putas”, e ele 
me contava da sua juventude marcada pelo consumo de cocaína 
injetável; sentava com Katicilene na porta da sua casa, onde ela 
me contava com indignação a situação da reforma do Pelouri-
nho. Chorei a sua morte no mês de novembro de 2009, jamais 
imaginaria isso, mas na semana do seu falecimento ela deixou 
um recado que precisava falar comigo, da sua lembrança restou 
uma foto onde ela abraçava um retrato da filha.

Este trabalho de investigação em antropologia teve a pre-
tensão de analisar a dinâmica interna de pessoas que consomem 
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crack, partindo das suas narrativas que, em suas múltiplas re-
des, formas de sociabilidade, estilos de vida, deslocamentos, en-
contros e conflitos, tecem a cultura de uso da droga, com orde-
namentos particularizados e regularidades específicas.

UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE O USO DE CRACK

O repertório teórico do trabalho de investigação em an-
tropologia deve estar disponível para nortear a inserção em 
campo, na experiência de encontro com os interlocutores de 
pesquisa nos seus contextos de vida. Um repertório teórico só 
terá serventia se, através dele, for possível ler os encontros e 
desencontros do campo a ser pesquisado e responder às ques-
tões que intrigaram e levaram o pesquisador a desbravar mun-
dos desconhecidos. Somente dessa forma temos a teoria encar-
nada nas práticas cotidianas e nas relações de pesquisa.

O referencial teórico que norteia esta investigação cien-
tífica tem como objetivo central refletir sobre modalidades de 
consumo de uma substância psicoativa por indivíduos que 
possuem uma longa trajetória de uso no contexto de um bairro 
marcado pela marginalidade, o Centro Histórico de Salvador. 
Para além de pensar sobre os aspectos farmacológicos do uso 
da substância na história de vida do sujeito, optamos por bus-
car compreender os significados atribuídos ao uso da droga ao 
longo da sua vida e as estratégias de gestão de riscos elabo-
radas a partir da experiência prática dos consumidores após 
longos anos de consumo do crack.

Ao tratar da questão do consumo desse psicoativo, dis-
pomos de uma quantidade considerável de abordagens teóricas 
para tentar compreender o fenômeno. Na abordagem farma-
cológica, foca-se nos efeitos produzidos no corpo do individuo 
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após o consumo da droga, os danos provocados à saúde, o 
comprometimento do uso a longo e curto prazo na sua vida. A 
psicopatologia clássica, bem como a psiquiatria, abordam as-
pectos relacionados a estados patológicos causados pelo con-
sumo de drogas, dando ênfase ao desenvolvimento de padrões 
de uso disfuncionais.

Ao proceder a um levantamento bibliográfico sobre o con-
sumo de crack no Brasil, observamos uma predominância de 
pesquisas na área de saúde que enfatizam determinados pa-
drões patológicos de consumo de drogas (FERRI, et al, 1997; NA-
PPPO, 1996). Encontramos descrições de padrões de consumo 
compulsivos, comportamentos violentos relacionados ao consu-
mo da substância e atividades criminais que geralmente são as-
sociadas ao seu uso. Somando-se a estas produções, temos as 
inúmeras reportagens na mídia local que associam o uso de cra-
ck a disfunções sociais como a criminalidade e à marginalidade.

Estas informações acabam produzindo um consenso que 
concebe de forma homogênea as várias modalidades de consu-
mo de crack e seus diversos consumidores. Isto leva as políti-
cas públicas, produzidas para esta população, a levar, como 
premissa fundamental, unicamente os resultados de pesquisas 
focadas nas perspectivas farmacológicas e psiquiátricas, dei-
xando de atentar para particularidades culturais. O resultado 
político disso é centralizar a questão no consumo de drogas 
como um problema de esfera individual e que deve ser tratado 
como doença.

Seguindo a linha teórica da antropologia urbana e da an-
tropologia dos usos de drogas, adotando, como modelo, o tra-
balho de doutoramento de Gilberto Velho, busquei observar até 
que ponto o uso de crack – atividade central que une os indiví-
duos investigados – possibilita o estabelecimento de fronteiras 
simbólicas e identitárias dentro do contexto social estudado e 
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principalmente a que visões de mundo e estilos de vida a prá-
tica está associada.

Sendo assim, acredito que o consumo da droga não é o 
tema central desta investigação. Assim como Velho, busquei 
observar o consumo de drogas como estratégia metodológica 
para que, a partir daí, eu pudesse compreender as relações que 
emergem de uma atividade socializadora, e as distinções que 
surgem deste processo de socialização. Assim foram identifica-
das as três categorias nativas de distinção de consumidores de 
crack: sacizeiro, usuário e patrão.

O trabalho de Gilberto Velho, embora não tome o uso 
de drogas como o tema central da sua análise, é um marco na 
chamada sócioantropologia dos usos de substâncias psicoati-
vas, por abordar o uso social – e sociabilizador – da substância 
como instrumento de sociabilização – por indivíduos social-
mente integrados, deixando de enfatizar os aspectos problemá-
ticos e patologizantes como era costumeiro na maior parte das 
pesquisas e discussões sobre o uso de drogas. A elaboração 
desta tese, que posteriormente foi editada como livro, repre-
senta um importante marco para os estudos sócioculturais do 
consumo de drogas, indicando que, para além de se pensar a 
farmacologia da substância, deve-se focar as relações simbóli-
cas que nascem deste encontro.

Neste trabalho etnográfico, procurei observar em seus as-
pectos socializadores o consumo de crack por indivíduos com 
trajetórias de vida marcadas por uma série de desassistências, 
tanto em sua a esfera familiar quanto em sua cidadania, es-
pecialmente no âmbito da assistência social e em saúde. Em 
lugar de estudar indivíduos socialmente integrados, optei por 
analisar indivíduos que, excluídos dos meios formais de socia-
bilidade, eram levados a constituir seus próprios modos infor-
mais de convívio social.
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Em termos teóricos, pretendi problematizar o estatuto do 
olhar patologizante voltado para o uso de drogas no contexto 
de rua, para pensar a questão da perspectiva da cultura, en-
tendendo as idiossincrasias do grupo estudado e a construção 
social do “problema do crack”. Sirvo-me da experiência antro-
pológica para afirmar a necessidade de uma técnica de inves-
tigação que dê conta do diagnóstico de contextos patológicos e 
a interferência deste nas relações entre pares em uma época 
pautada pela lei do Estado Punitivo. Desta forma busco fugir 
de determinantes fisiológicos que apontam para o uso de crack 
como uma doença, cuja solução seria um tratamento médico 
que impusesse a mudança de um estilo de vida.

O arcabouço teórico foi construído principalmente em 
torno das idéias de Howard Becker, Norman Zinberg, Jean Paul 
Grund e Edward MacRae que, em seus respectivos trabalhos, 
enfatizam que o uso de drogas (mesmo as pesadas) não leva, 
necessariamente, a padrões de uso descontrolados ou nocivos. 
Embora o uso de psicoativos/crack possa tornar-se, por vezes, 
uma atividade predominante, ela é raramente uma atividade 
isolada e é, geralmente, social. Padrões de uso seriam sujei-
tos a diversos determinantes como: disponibilidade das drogas, 
tendências do momento, estilos de vida, padronização cultural 
e contexto sócio-político de determinada época. Considero que 
certos aspectos centrais do uso de psicoativos (disponibilida-
de da droga; valores, regras e rituais; estrutura de vida) são 
sujeitos a variáveis e processos externos distintos. Estes vão 
desde fatores psicológicos pessoais e culturais (que estão ne-
cessariamente imbricados) até regulamentos oficiais (contro-
les sociais formais) e considerações mercadológicas (MACRAE, 
2001). Grund considera que, portanto, o uso de psicoativos não 
pode ser isolado do seu contexto social e, se referenciando em 
Zinberg, afirma que o controle sobre o uso dessas substân-
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cias é principalmente determinado por variáveis sócioculturais 
(GRUND, 1993, p. 237-254).

Creio ser importante reconhecer a importância de tra-
balhos etnográficos que se propõe a investigar pessoas que 
consomem drogas ilícitas e seu sistema de crenças. Tais estu-
dos oferecem outros olhares, alternativos aos mais costumei-
ros surveys, de cunho mais quantitativo e globalizante que, 
ao construir perfis homogêneos das populações usuárias de 
crack, acabam por contribuir para a difusão de preconceitos e 
estigmas acerca desses sujeitos. Autores como Gilberto Velho 
(1975) e Richard Bucher (1992) enfatizam o papel desempe-
nhado pela estigmatização das drogas ilícitas e de seus usuá-
rios na atual ordenação da sociedade, marcada pela exclusão 
e desigualdade.

Técnicas que preveem uma maior aproximação aos su-
jeitos, tal como a observação participante, permitem detec-
tar vulnerabilidades sociais relacionadas ao contexto de uso 
e estilos de vida. Com base em um conhecimento crítico que 
parta da experiência do sujeito, é mais viável a produção de 
alternativas efetivas para a intervenção social através de po-
líticas públicas, que enfatizem a estrutura de vida do sujeito 
e que levem em consideração as necessidades sócioculturais 
dos atores.

Por fim, compreendo as estratégias apreendidas para 
adoção de práticas seguras do uso de crack, como técnicas cor-
porais, em um sistema que nos leva a compreender o corpo en-
quanto um corpo socializado, campo de experiências compar-
tilhadas, resultado de uma história coletiva e individual, que 
se inscreve nas posturas, nos movimentos, nos gostos e nos 
sentidos, marcando distinções inscritas nos rituais sociais de 
consumo de uma substância psicoativa.
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A DISSEMINAÇÃO DO CONSUMO DE CRACK NOS EUA

O consumo de crack parece ter o seu início nos anos1980 
em algumas cidades dos Estados Unidos da América, como Los 
Angeles, Miami e Nova York. O seu surgimento percorre uma 
trajetória que vai desde o crescimento do consumo de cocaína 
inalada por classes altas, até a o nascimento da forma fumável 
de cocaína através do freebase (DOMANICO, 2006; GARCIA, 
2007; INICIARDI, 1993).

A década de 1970 é marcada pela difusão do uso de dro-
gas entre as camadas sociais médias americanas e europeias, 
impulsionando o uso de cloridrato de cocaína por via intranasal 
(DOMANICO, 2006). O consumo de cocaína veio a substituir o 
consumo de outras drogas como as anfetaminas e a maconha, 
que estavam em falta no mercado de drogas devido à política 
de repressão. O cloridrato de cocaína em formato de pó, porém, 
agregava consumidores com estilos de vida associados às clas-
ses de alto poder aquisitivo, já que o seu valor de mercado era 
considerado alto.

Com o objetivo de tornar mais acessível o consumo do 
cloridrato de cocaína, consumidores e traficantes passam a 
produzir uma forma menos pura da cocaína, o “freebase”. Para 
produzi-lo bastava diluir o cloridrato de cocaína em uma base 
líquida (GARCIA, 2007), que poderia ser amoníaco, bicarbonato 
de sódio ou hidróxido de sódio. O objetivo desta mistura seria a 
remoção do ácido hidroclórico. O alcalóide produzido passava 
pela etapa de purificação com o éter e finalmente era aqueci-
do em fogo brando, dissolvendo então a sua parte líquida. A 
substância era usada em cachimbos de vidro, e consumia-se 
o vapor de cocaína pura. Segundo Garcia, as lojas destinadas 
à venda de insumos necessários para a transformação do clo-
ridrato de cocaína em “freebase” foram um fator determinante 
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para a proliferação do ato de fumar cocaína na forma de “free-
base” (GARCIA, 2007, p. 44).

O surgimento do crack pode ser considerado como uma 
variação da modalidade de consumo do freebase, mostrando 
similaridades na sua produção. A única diferença em relação à 
cocaína é que, na fabricação do crack, se prescinde da etapa de 
purificação, onde se acrescenta éter, ou acetona.

Diferentemente do noticiado pela mídia norte americana 
na década de 1980, o crack não era uma nova droga, nem uma 
nova forma de se usar cocaína (REINERMAN; LEVINE, 1997), 
já que o uso do “freebase” (cocaína fumada) era prática corrente 
desde a década de 1970. O elemento inovador proporcionado 
pelo crack é percebido na lógica do mercado: o que era conside-
rado o “champanhe das drogas”3 (cloridrato de cocaína) passou 
a ser comercializado de forma mais rentável, pois mais simples 
de se produzir. Para manter seus lucros e driblar as medidas 
da política proibicionista havia tirado de circulação insumos 
básicos para o refino da cocaína (éter e acetona); os traficantes 
passaram a produzir crack a partir da mistura da pasta base 
de cocaína com amoníaco ou bicarbonato de sódio, como uma 
resposta à queda no mercado da cocaína em pó (DOMANICO, 
2006, p. 27).

A produção de crack foi uma maneira de reforçar o co-
mércio de cocaína, introduzindo a droga em camadas pobres 
da sociedade americana, nos guetos das cidades de Nova York, 
Los Angeles e Miami, lugares de moradia da população de jo-
vens negros imigrantes africanos e latinos. Reinerman e Levine 
apontam para as razões do sucesso no comércio de crack na 
década de 1980 nos EUA:

3 Champanhe das drogas é um termo designado para a cocaína na década 
de 80. Segundo Reinerman e Levine este termo se refere ao uso de cocaína 
associada a classes ricas.

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   234 12/07/2013   10:53:56



235
MacRae, Tavares, Nuñez

1. Rentabilidade da produção e comercialização da droga. Com 
poucas quantidades de cloridrato era possível a produção 
de grandes quantidades de pedras de crack, caracterizando 
a produção como de baixo custo; somando-se a isso havia a 
facilidade da produção caseira de crack;

2. O crack produz um efeito mais intenso do que a cocaína 
inalada em formato de pó, fazendo com que a droga tenha 
uma fácil aceitação pela população de consumidores;

3. O comércio de crack era uma possibilidade real de em-
pregabilidade para a massa de jovens desempregados afro 
americanos, fazendo com que eles se inserissem em uma 
atividade mais rentável do que as ofertas disponíveis no 
mercado formal. Ressalta-se ainda sobre esse ponto, que 
os empregos disponíveis para jovens imigrantes, que mui-
tas vezes viviam ilegalmente no país, geralmente consistiam 
em trabalho fabril, com longas jornadas de trabalho e uma 
renda mínima para a sua sobrevivência. Vender crack era 
ainda uma opção mais viável do que outras atividades ilíci-
tas, como assaltos e roubos (REINERMAN; LEVINE, 1997).

Estudos recentes com relação ao uso de crack entre a po-
pulação norte-americana apontam para outros padrões de con-
sumo da substância, com a existência do uso controlado, que 
não acarreta grandes danos sociais ou a saúde do consumidor 
(GERMAN, 2002). Este seria caracterizado como um consumo a 
longo-prazo, não diário e racional, em que o usuário lança mão 
de estratégias de autocontrole, (GERMAN, 2002; NAPPO, 1996) 
padrão também encontrado nesta pesquisa. 

O contexto político do inicio do consumo de crack nos EUA

Entre os anos de 1985 e 1992, a política estadunidense 
se caracterizou pelo extremismo antidrogas, impulsionado pelo 
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movimento de abstinência. Em linhas gerais, este movimento 
tinha como principal meta a construção de uma sociedade li-
vre de drogas, envolvendo diferentes interesses econômicos e 
políticos, como os de grupos religiosos, da poderosa indústria 
farmacêutica, de diferentes nações industrializadas em compe-
tição, de políticos tanto da ala democrata quanto republicana 
e de segmentos da corporação médica. A idéia de um modo de 
vida e de uma nação, que servissem de modelo para o mundo, 
suscitou campanhas na mídia enfatizando o “American way of 
life” ou o “drug free America”.4

Nesta época, campanhas midiáticas promovidas por po-
líticos locais alertavam a sociedade sobre os problemas sociais 
relacionados ao uso de drogas, especialmente o crack, associa-
do a setores carentes da população. Jornais, revistas e telejor-
nais divulgavam a “epidemia” da droga que, proveniente dos 
guetos, estaria atingindo as cidades e corrompendo a sociedade 
americana. Estas campanhas, conhecidas como “crack scares” 
(REINERMAN; LEVINE, 1997), marcaram o início do consumo 
de crack no mundo.

Assim, o consumo de drogas, associado a grupos subal-
ternos, era responsabilizado por diversos problemas sociais, 
configurando-se como argumento perfeito para o controle so-
cial e a perseguição política a trabalhadores imigrantes, mi-
norias étnicas e raciais e jovens “rebeldes”, percebidos como 
constituindo “classes perigosas”. Um dos maiores fomentado-
res desta política foi o presidente dos EUA, Ronald Regan, que 
tinha como base da sua política a guerra às drogas, ressal-
tando que as drogas são ameaçadoras à sociedade americana. 
Dentre as propostas políticas de Regan, tem-se a “escola livre 
de drogas”, expansão do tratamento para o uso de drogas, leis 
mais severas relacionadas ao uso e venda dessas substâncias. 

4 América sem drogas.
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Nesta época, ocorreu um investimento público em campanhas 
na mídia que pretendiam sensibilizar a população frente à su-
posta ameaça das drogas ao mundo, fazendo com que políticos, 
locais e estrangeiros, e a mídia abraçassem a proposta de Rea-
gan de que a guerra às drogas seria imprescindível.

Ressalta-se que o conhecimento produzido na época, so-
bre o uso de drogas, em geral, e, em específico, sobre o uso de 
crack, tinha o objetivo claro de justificar a guerra às drogas. 
Todas as iniciativas de se pensar uma política de drogas eram 
pautadas por uma perspectiva moralista antidrogas (RODRI-
GUES, 2008), com o objetivo de demonizar o consumo de psi-
coativos ilícitos e os seus sujeitos consumidores.

Os chamados especialistas antidrogas divulgavam pes-
quisas que enfatizavam o poder destruidor das drogas. Essas 
pesquisas, porém, eram voltadas para o estudo dos chamados 
“usos problemáticos” de drogas, criando um consenso científi-
co de que todo uso de drogas acarretava um seu conseqüente 
abuso. No ano de 1986, reportagens de capa de importantes ve-
ículos de comunicação divulgam o resultado dessas pesquisas, 
denunciando o poder devastador do crack, como uma praga 
que produziria uma série de outros problemas sociais de alta 
complexidade. De acordo com reportagens da mídia, o uso de 
crack era “uma doença que iria atacar a sociedade americana” 
(REINERMAN; LEVINE, 1997).

A propaganda produzida acabou por sedimentar no ima-
ginário social uma atitude de pânico perante o consumo de 
crack. Esta não foi a primeira vez que a imprensa, políticos e 
os supostos especialistas e cientistas na América colocaram a 
questão do uso de drogas como um problema social e respon-
sabilizaram populações “ameaçadoras”. O fenômeno apontado 
pelo autor como “pânico do crack” foi vivido nos EUA e em ou-
tros países que seguem a política proibicionista (como o Brasil) 
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em diferentes épocas em relação a diferentes consumos de dro-
gas; a demonização do crack decorre de processos subjacentes 
a historia dos EUA, independente do atual aumento do uso de 
drogas ou de problemas decorrentes dos seus usos e abusos.

A cultura norte-americana carece de uma compreensão 
mais ampla da questão das drogas. O discurso sobre drogas, 
primordial na cultura norte-americana, e nos países que se-
guem a sua política, é dominado por determinismos farmacoló-
gicos, que pouco ajudam a compreender o complexo fenômeno 
dos consumos de drogas.

A conseqüência desta cruzada antidrogas e do direciona-
mento do conhecimento produzido para servir a políticas puni-
tivas tem sido a profunda demonização das drogas e a estigma-
tização dos seus sujeitos consumidores.

Da seringa ao cachimbo: a trajetória do consumo de crack no Centro 
Histórico de Salvador

Em 1996 as primeiras apreensões de crack na cidade de 
Salvador ocorrem no Centro Histórico e são enfaticamente de-
nunciadas pela mídia local (ANDRADE, et al., 2001). Quando o 
crack se inseriu no contexto soteropolitano, simultaneamente 
ao ocorrido nos EUA, a notícia foi divulgada como sinalizando 
a chegada do grande mal, ou da “droga da morte”.5

Percebe-se então uma semelhança chave que marca a in-
serção do crack tanto nos EUA como no contexto local da pesqui-
sa, no Centro Histórico de Salvador: a presença do discurso alar-
mista, fenômeno denominado anteriormente como “crack scares”.

Problemas sociais como a violência urbana são então as-
sociados ao consumo de crack. A chegada da droga no Centro 

5 “O consumo de crack.... triplicou em Salvador  no ano de 1997 comparado 
com o ano passado. Principal área de consumo é o Centro Histórico”.  (SOU-
ZA, 1996 apud ANDRADE, et al., 2001).
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Histórico promove mudanças nos padrões de uso da popula-
ção, bem como em suas relações sociais, fazendo com que usu-
ários de cocaína injetáveis migrassem para o uso de crack, a 
droga do momento (NUÑEZ, 1998, p. 16).

Nuñez relata, em sua dissertação de mestrado defendida 
no ano de 1997, que as notícias da inserção do consumo da 
substância no Centro Histórico de Salvador eram difundidas 
pelos meios de comunicação, que noticiavam de forma exausti-
va o consumo de crack e a experiência de Centros de Tratamen-
tos Especializados para usuários de drogas. No Centro a que 
ela se refere, o CETAD, há um aumento significativo no atendi-
mento a pessoas que consumiam crack, como descreve abaixo: 

Em Salvador, enquanto em 1993, entre 1394 pessoas 
atendidas no Centro de Estudos e Terapia do Abuso de 
Drogas (CETAD) não se registrou nenhum caso de con-
sumo de CRACK, no ano de 1995, os usuários de CRACK 
se constituem em 2% dos atendimentos (CETAD, UFBA, 
1995); no ano de 1996, o CRACK não aparece como droga 
única relatada e sim associada à maconha em 0,2%, e 
sendo associada a três ou mais drogas em 3,8% da popu-
lação atendida (CETAD, 1993 apud NUÑEZ, 1997).

Em seu trabalho, a autora relata também a mudança de 
consumo de cocaína injetável para o crack, percebida em cam-
po pelos agentes redutores de danos e seus supervisores que 
atuavam no Programa de Redução de Danos da Universidade 
Federal da Bahia.6 Estes dados foram coletados através dos 
relatos de campo que os redutores de danos faziam ao finalizar 
o trabalho nas suas respectivas micro-áreas.

6 Este programa de Redução de Danos nascido em 1996 atuava em áreas 
caracterizadas pelo consumo de drogas na cidade de Salvador, dentre elas o 
Centro Histórico. Foi o primeiro programa de Redução de Danos do Brasil e 
através do trabalho de campo do agente redutor de danos, acessava a popu-
lação de rua usuária de drogas.
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Nos estudos sobre a inserção do consumo de crack no Cen-
tro Histórico de Salvador (ANDRADE, et al., 2001) observa-se a 
gradual mudança do padrão de consumo de cocaína injetável por 
crack fumado, decorrente da inserção do crack no mercado de 
drogas, principalmente no Pelourinho. Nesta pesquisa, Andrade 
aponta que o consumo de crack havia começado pelo Pelourinho 
e depois se espalhado por outros bairros na cidade de Salvador, 
como o Engenho Velho da Federação, Pituba e Patamares.

A popularidade da droga, neste território, foi atribuída 
principalmente a dois fatores: primeiro, os fortes efeitos provo-
cados pela droga e, segundo, pela forma de uso menos agres-
siva e com menos custos sociais do que o uso de cocaína in-
jetável. No segundo semestre de 1996, o estudo aponta para 
menções do aumento do uso de crack no Pelourinho.

Mais evidências da rápida inserção do consumo de crack 
no Pelourinho podem ser constatadas através do levantamento 
de reportagens da mídia local da época. Segundo levantamen-
to de reportagens da mídia local de Andrade et al., a primeira 
menção sobre o uso de crack data de julho de 1996 e, já em 
agosto deste mesmo ano, a droga é apontada como um proble-
ma para a polícia, segundo um jornal de grande circulação lo-
cal: “A droga da morte é um problema para a polícia no sudeste 
do país, e agora chegou em SSA, fala o policial [...]. O traficante 
fala que os usuários de cocaína agora preferem o crack porque 
é mais forte e mais barato do que a cocaína”. (SOUZA, 1996 
apud ANDRADE et al., 2001).

No ano de 1997, os autores contabilizaram vinte e quatro 
reportagens mencionando o tráfico e uso de crack no Centro 
Histórico de Salvador, como observamos no trecho abaixo: “O 
consumo de crack [...] triplicou em Salvador no ano de 1997 
comparado com o ano passado. Principal área de consumo é o 
Centro Histórico”. (SOUZA, 1996 apud ANDRADE et al., 2001). 
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Durante o trabalho de campo, meus interlocutores me 
apresentavam outra versão acerca da inserção do crack em 
Salvador. Longe de ressaltarem o aspecto da “droga da mor-
te”, como noticiada pela mídia, relatavam como a mudança de 
padrões de consumo interferiu na dinâmica local, bem como 
na relação do consumidor com a comunidade do entorno do 
Centro Histórico. 

Era mais fácil de usar, e ainda dava para fazer em casa, 
era o famoso cascão. Não tinha mais treta de ter que ar-
rumar seringa, ficar com os braços tudo fudido [...] Agora 
tá de boa, é só colocar a Pedrita (crack) na nave espacial 
(cachimbo) e viajar (risos). No cachimbo era bem mais fá-
cil e dava pra fazer de boa, com bicarbonato, ainda tirava 
um trocado. A onda é a mesma porra, só que a danada da 
pedra a lombra passa logo, é foda [...] (Jorge). 

Assim como sugerido por Nappo (1996, p. 324) em sua 
pesquisa com consumidores da droga na cidade de São Paulo, 
observa-se neste estudo que a mudança do padrão de consumo 
de cocaína injetável por crack fumado se deu especialmente 
porque os consumidores temiam o contágio com HIV e outras 
doenças infectocontagiosas, de transmissão sanguínea. 

Com relação ao início do consumo de crack em cidades 
brasileiras, registra-se que a partir de meados de 1988 têm-se 
os primeiros indícios do consumo de crack na cidade de São 
Paulo (GARCIA, 2007). Pesquisas científicas apontam que, no 
final da década de 1980 e início de 1990, percebe-se a gradu-
al substituição da modalidade de consumo de cocaína por via 
intravenosa, pelo consumo de crack por via fumada (NAPPO, 
1996), principalmente devido à preocupação do consumidor de 
evitar o contágio por HIV e outras doenças infectocontagiosas 
transmitidas por contato sangüíneo. 

Pode-se dizer que no Brasil a mudança no padrão de con-
sumo de cocaína se deu principalmente pela percepção, por 
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parte dos usuários, dos riscos inerentes a práticas de consumo 
de cocaína por via intravenosa. Somando-se a esse fator, os 
traficantes descobriram que poderiam aumentar seus lucros 
vendendo crack, produzido de forma mais caseira e barata, em 
vez de cocaína (NUNEZ, 1998), fazendo com que a droga mais 
disponível no mercado seja agora o crack. 

Outro indicador do aparecimento do consumo de crack 
no Brasil, inicialmente na cidade de São Paulo, foi o aumen-
to no registro de apreensões da droga pela polícia. A primeira 
aparição da droga acontece no ano de 1991 (INICIARDI, 1993), 
a partir daí o número de apreensões só veio a aumentar, as-
sim como reportagens na mídia noticiando o aumento do seu 
consumo no mundo. No relatório da Organização Mundial de 
Saúde do ano de 1993 o Brasil aparece como um dos países 
onde era crescente a expansão no consumo de cocaína e seus 
derivados. 

ETNOGRAFIA NOS TERRITÓRIOS PSICOTRÓPICOS 

O uso de drogas é um fenômeno societário que abarca 
dimensões afetivas, pessoais e comunitárias e está envolto em 
um imaginário social que é internalizado nas práticas cotidia-
nas. Assim, observar as práticas cotidianas ajuda na compre-
ensão do imaginário social dos sujeitos pesquisados, na signi-
ficação da sua prática a partir de concepções que são gestados 
no aprendizado corporal decorrente da experiência do uso de 
drogas. 

Voltamos então a um tema, caro à Antropologia e às Ciên-
cias Sociais de um modo geral. As práticas que analisamos são 
aqui entendidas como fenômenos sociais totais (MAUSS, 1904), 
que mobilizam relações comunitárias e pessoais. Colocamos a 

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   242 12/07/2013   10:53:57



243
MacRae, Tavares, Nuñez

fisiologia em relação com o social, para demonstrar que enten-
dimentos relacionados ao corpo e suas extensões partem prin-
cipalmente de um sistema de crenças local e da forma como o 
homem dispõe do seu corpo em diversas culturas. Se objeti-
varmos compreender minimamente quem são as pessoas que 
usam crack e como significam a sua prática devemos também 
nos perguntar qual o seu sistema de crenças. Esta pergunta 
nos guia para um melhor entendimento de visões de mundo 
que são compartilhadas no contexto social estudado. 

Propor-se a estar atento às crenças das pessoas que 
usam crack significa dizer que o interesse desta pesquisa co-
meça e termina na tentativa de tornar legível, através das len-
tes teóricas da Antropologia, a cultura local das pessoas que 
vivem nas ruas e compartilham o ethos de um grupo que vem 
tendo o uso de crack como atividade cotidiana durante longo 
tempo das suas vidas. 

O objetivo deste estudo foi produzir uma investigação 
científica que levasse em consideração a narrativa e o contexto 
real dos sujeitos estudados, buscando fugir de esteriotipações 
decorrentes de um contexto de sensacionalismos exagerados 
em relação às pessoas que usam crack. Esta não é tarefa fácil, 
dado o teor do conjunto de escritos e falas das autoridades pú-
blicas que partem de princípios moralistas e emocionais,7 sem 
base em postulados científicos da investigação.

Discussões sobre pessoas que usam psicoativos ilícitos 
geralmente enfatizam o papel destruidor das drogas na vida 
do sujeito, principalmente quando se fala do uso de crack na 
sociedade contemporânea. Este trabalho pretende fazer o re-
corte de uma realidade especifica: o uso de uma substância 

7 Como exemplos destas investidas sensacionalistas citamos a recente pro-
paganda do Governo do Estado da Bahia: “Crack: responsável por 80% dos 
homicídios em Salvador”.
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como fator agregador de valores e visões de mundo, e as es-
tratégias elaboradas entre usuários após anos de consumo da 
substância. Para além de pensar o uso de drogas como uma 
enfermidade na vida do sujeito, cabe aqui pensar o sujeito e o 
seu contexto social no encontro com a substância psicoativa 
(KORMAN, 1995). 

O fenômeno que procurei observar em minha incursão 
ao campo foi a diversidade de modalidades de consumo de cra-
ck, entre um grupo específico de pessoas que vivem no Cen-
tro Histórico de Salvador, mais especificamente, no circuito de 
consumo do crack, que inclui as áreas do Gravatá, Praça da Sé 
e Rua 28 de Setembro. Um circuito de consumo de crack se ca-
racteriza por ser um conjunto de lugares no espaço urbano que 
são reconhecidos pelos seus moradores locais pelas práticas de 
venda e uso da substância. Esta atividade interliga os diferen-
tes pontos no espaço urbano dando uma idéia de continuidade. 

Este conceito é inspirado no trabalho do antropólogo 
Guilherme Magnani que originalmente desenvolveu o conceito 
de “circuito neo-esotérico’’ (MAGNANI, 1999), para caracterizar 
um conjunto de lugares na cidade que se definem pelas práti-
cas ditas neo-esotericas. Neste estudo, adota-se esse conceito, 
mas a atividade estudada é o consumo de crack (compra, ven-
da e distribuição). Durante o trabalho de campo com os interlo-
cutores, acompanhando os seus trajetos urbanos, pude elicitar 
o que seria o circuito de consumo de crack. Este circuito será 
descrito mais a frente, quando detalharei as atividades de cada 
área que o compõe. 

A minha opção por estudar pessoas que tinham passa-
do mais de 15 anos de vida no Pelourinho, e boa parte destes 
anos dedicados ao consumo de crack, não foi inocente. O meu 
objetivo girava em torno de questões básicas: Como se forma 
uma cultura de consumo de crack e como ela se mantém ape-
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sar de tantas adversidades? O que caracteriza um usuário de 
crack? Quais as limitações dentro do grupo estudado? Qual o 
conhecimento empírico que nasce dos anos de manejo com a 
substância? E por fim, eu gostaria de saber como a etnografia 
e os postulados antropológicos poderiam subsidiar a minha in-
serção prática no campo e a minha aproximação com os sujei-
tos pesquisados. 

Para responder a estas perguntas foi preciso lançar mão 
de métodos que me possibilitassem uma aproximação cada vez 
maior com os interlocutores de pesquisa. Como método de co-
leta de dados, utilizei a técnica antropológica da etnografia ur-
bana, baseada em um trabalho de campo que durou um ano e 
nove meses, observação participante através da análise multi-
perspectiva (GOULD, 1974) com entrevistas semi estruturadas 
e observação sistemática de campo. 

Para a análise dos dados coletados, utilizei algumas es-
tratégias, como por exemplo, a seleção de categorias analíti-
cas e etnográficas. A seleção de categorias que aparecem no 
discurso do entrevistado deve ter um correspondente entre as 
categorias antropológicas, ou pelo menos esta correlação deve 
ser feita pelo pesquisador durante a análise de dados. A estru-
turação das categorias foi feita com a ajuda de um software de 
analise de dados qualitativos (Nvivo). O diário de campo foi um 
instrumento de grande valia durante todo o processo de pes-
quisa, e busquei registrar nele todas as minhas idas a campo, 
no período de dezembro de 2007 a setembro de 2009. 

Sendo o crack substância ilícita no Brasil (Lei 11.343/06) 
o seu porte e consumo é permeado por um caráter oculto e cul-
poso, levando a população de consumidores à clandestinidade. 
Devido à sua natureza oculta e estigmatizada, há muito desco-
nhecimento sobre seus aspectos qualitativos, sua distribuição 
geográfica, seus estilos de vida e as modalidades de consumo 
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da droga. Acredito que uma abordagem etnográfica seja mais 
indicada para esse caso, seguindo a indicação do antropólogo 
catalão Oriol Romani (1999). 

Este autor cita um informe produzido pela Organização 
Mundial de Saúde sobre a avaliação de metodologias possíveis 
para o estudo de uso de drogas. A etnografia, segundo o infor-
me, seria uma das metodologias mais eficientes com relação à 
quantidade e qualidade da informação obtida em campo (RO-
MANI, 1999, p. 155). 

A etnografia parece ser a técnica mais indicada para o es-
tudo de pessoas que usam drogas ilícitas em seus diversos con-
textos já que esse processo nos permite interpretar suas ações 
nos termos de sua própria cultura. Através de uma abordagem 
culturalmente sensível a fatores biopsicossociais, os usuários 
de drogas são vistos como ativos na busca pelas substâncias e 
não mais como sujeitos aos seus aspectos unicamente farma-
cológicos (BUCHER, 1992). A abordagem etnográfica com re-
lação ao fenômeno do uso de drogas apresenta a possibilidade 
de fugir do imaginário social que cerca essa prática – vista pela 
sociedade mais geral como decorrente de uma doença ou delin-
qüência – e ir à busca das crenças e práticas locais ou como os 
indivíduos atualizam a sua cultura da droga (BECKER, 1976). 

As entrevistas abertas foram realizadas nos espaços de 
consumo de crack no Centro Histórico de Salvador, durante a 
execução das atividades cotidianas dos usuários; o uso do gra-
vador só foi feito com a autorização dos interlocutores, sendo 
que em alguns momentos este me foi negado. Utilizei um rotei-
ro de entrevista para guiar a colocação de questões, deixando 
um espaço aberto para que o interlocutor colocasse as suas 
próprias reflexões. Ao formular as perguntas, guiei-me pela es-
tratégia de construção de história de vida temática, buscando 
direcionar os interlocutores a explicitar o seu itinerário de uso 
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de drogas ao longo da vida. Esta estratégia visava possibilitar 
uma análise do sujeito além da droga (KORMAN, 1995). 

O roteiro de entrevista em profundidade continha ques-
tões referentes à: constituição familiar, formação escolar do 
sujeito e da sua família, sua moradia, a dinâmica da vida nas 
ruas, estratégias de aquisição de fundos para subsistência (ca-
racterização do trabalho informal), trajetória do uso de drogas 
ao longo da vida, significações relacionadas ao uso de drogas 
em diferentes etapas da vida, métodos de aquisição da subs-
tância, modos de preparo e consumo (rituais de uso), métodos 
de seleção dos contextos físicos e sociais para o uso e comércio, 
caracterização dessas áreas pelos interlocutores, atividades 
empreendidas pelos usuários após o uso da substância, per-
cepções relacionadas ao efeito da droga, estratégias nativas de 
prevenir possíveis efeitos indesejados, dinâmica do uso de dro-
gas relacionada a momentos de uso e abuso e descrição des-
tes momentos pelos usuários. Visava apreender o estoque de 
conhecimento (SCHUTZ, 1979) dos usuários após longos anos 
de aprendizado com o uso e construção de normas informais 
estabelecidas entre pares. 

O trabalho de campo nestes territórios me foi facilitado, 
pois supervisionava uma equipe de Redução de Danos em cam-
po, no âmbito da Aliança de Redução de Danos Fátima Caval-
canti (ARD-FC).8 Durante as visitas de supervisão nos vinte e 
cinco territórios de atuação da equipe, selecionei algumas áre-
as para o trabalho de campo, pois em conversas com a popu-
lação local estes descreviam estes territórios como cruciais na 

8 Serviço de extensão permanente da Faculdade de Medicina da Bahia que 
trabalha na ótica da Redução de Danos (estratégia de atenção à saúde e 
cidadania de pessoas que usam drogas do Ministério da Saúde, é caracte-
rizada pelo trabalho nos territórios de consumo de drogas). A instituição 
é referência nacional e internacional em Redução de Danos voltada para 
populações marginalizadas como profissionais do sexo, usuários de drogas 
e seus parceiros, população carcerária e jovens usuários de drogas.
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dinâmica do consumo de crack. Entretanto, não me limitei a ir 
a campo somente durante o trabalho como supervisora. Visita-
va meus interlocutores em outros horários, de preferência no 
fim de tarde, quando saia do trabalho na antiga Faculdade de 
Medicina da Bahia. Foi durante estas visitas que pude acompa-
nhar uma parte importante do seu cotidiano.

Há uma gramática dos espaços e condutas sociais que 
define o grupo e sua lógica interna, caracterizada principal-
mente por práticas ilícitas, que devem ser ocultados de deter-
minados setores da sociedade. A dificuldade em apreender esta 
gramática me acompanhou durante todo o trabalho de campo, 
já que as categorias nativas usadas pelos meus interlocutores 
objetivavam também ocultar tais práticas.

Acompanhar pessoas que faziam uso de crack em seus 
trajetos cotidianos me colocava em contato com duas dimen-
sões do real. A primeira dimensão era a linguagem, que possi-
bilitava ao sujeito estruturar a sua experiência através de uma 
narrativa direcionada a responder às minhas indagações. Na 
segunda dimensão temos o não dito, apreendido no campo pela 
observação sistemática da ação prática e na reflexão do meu 
vivido. Este foi registrado através do diário de campo, objeto 
que me acompanhava em campo.

Tendo em vista as duas dimensões do real, optei, como 
técnica de tratamento dos dados, pela análise multiperspectiva 
(GOULD, 1974), dividida em perspectivas de ação e perspecti-
vas em ação. Segundo Gould, perspectivas em ação são rela-
tos ou padrões de conversa formulados com um fim específico 
numa situação que, ocorrendo naturalmente, e partem de uma 
ação corrente como, por exemplo, quando uma pessoa que usa 
crack pede dinheiro a um transeunte. Estas podem ser relata-
das no diário de campo após uma observação etnográfica, parte 
da observação de uma experiência vivida. Perspectivas de ação, 
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por contraste e complementação, são construídas em resposta 
às indagações do pesquisador, como quando um sujeito produz 
uma narrativa ao pesquisador sobre como pediu dinheiro na 
rua, ou como ele geralmente faz para pedir dinheiro; são discer-
níveis através de entrevistas semi-estruturadas. Perspectivas 
de ação, portanto, são elicitadas para tornar o sistema inter-
no, que está sendo descrito, compreensível para o pesquisador. 
Ambas as perspectivas são utilizadas no processo de pesquisa, 
pois se concebe que tanto as narrativas de si como as ações ob-
servadas são relevantes para o entendimento de estilos de vida 
relacionados ao consumo de crack.

Mas, a principal técnica de investigação utilizada foi a 
observação participante, concebida por Malinowski. Ao adotar 
este método, o pesquisador deve realizar uma imersão no cam-
po e participar ativamente do cenário cultural do informante, 
passando a fazer parte do contexto estudado. Segundo Mali-
nowski “há uma série de fenômenos de grande importância 
que não podem ser registrados através de perguntas ou em 
documentos quantitativos, mas devem ser observados em sua 
realidade. Denominemo-los os imponderáveis da vida real” 
(MALINOWSKI, 1975, p. 55). A observação in loco buscou com-
preender o sistema simbólico dos interlocutores de pesquisa 
e foi fundamental nesta investigação, principalmente por me 
possibilitar a obtenção de informações que não poderiam ser 
passadas durante as entrevistas.

Territórios psicotrópicos: o circuito de consumo de crack

Nos casarões antigos, destruídos pelo tempo, nas ruas 
sem pavimentação, na Rua 28 de Setembro, na movimentada 
Rua do Gravatá e na famosa Praça da Sé, encontra-se uma 
população de prostitutas, recicladores, vendedores de objetos 
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roubados, transeuntes e moradores de rua. Nesses espaços do 
Centro Histórico de Salvador, Patrimônio da Humanidade e ter-
ritório alvo de inúmeras políticas patrimoniais, ocorrem ativi-
dades de comércio, distribuição e uso de crack. 

Procederei a uma caracterização dos espaços de acordo 
com a sua função social, segundo pude discernir durante o tra-
balho de campo. Nas minhas visitas ao Pelourinho, fazia ques-
tão de acompanhar o trajeto dos meus interlocutores, a fim de 
traçar pontos de encontro que se repetiam entre eles. Sendo 
assim, foi possível traçar uma geografia de consumo de crack 
no Pelourinho, que será apresentada a partir de dois conceitos-
-chave escolhidos para caracterizar certas funções sociais des-
ses espaços urbanos: circuito de consumo de crack e territórios 
psicotrópicos. 

‘’Territórios psicotrópicos’’ são determinados lugares 
na cidade, cujo perfil eco-social se mostra adequado para o 
funcionamento das atividades ligadas ao consumo de drogas 
(FERNANDES, 2004). Estes territórios podem ser divididos em 
zonas, chamadas por Fernandes de “zonas de labor psicotrópi-
cas’’. São pontos de mercado, pontos de uso e zonas de aquisi-
ção de fundos. Escolhi esta classificação dada por Fernandes, 
pois foi a que mais se encaixou com a descrição dada por meus 
interlocutores do espaço estudado. Cabe ressaltar aqui, que o 
meu trabalho de campo se restringiu a apenas três áreas no 
Centro Histórico, e que a classificação dos usos funcionais des-
tes espaços se baseia fundamentalmente nas atividades empre-
endidas pelos meus interlocutores nestes espaços. 

Devido à multifuncionalidade dos territórios estudados, 
refiro-me a estes espaços através da categoria circuito, que en-
fatiza a noção de contigüidade espacial e reconhecimento das 
funções sociais pelo conjunto de usuários do espaço (MAGNA-
NI, 2002), ressaltando a fluidez da categorização dessas zonas. 
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Ponto de mercado: Gravatá

“Pontos de mercado’’ seriam aquelas áreas caracterizadas 
pelo mercado de drogas mais especializado. Neste espaço, o 
controle social exercido pelo poder público ou por comerciantes 
locais perdeu a força, permitindo que a atividade do comércio 
de drogas se mantenha abertamente sem maiores preocupa-
ções. Assim é a Rua da Independência, mais conhecida como 
Gravatá. 

Lojas de material de construção, padarias, mercadinhos, 
sindicato, bares, restaurantes, dois centros de reciclagem, resi-
dências, pensões, oficina mecânica e casarões destruídos pelo 
tempo compõem o cenário do Gravatá. Nesta zona há três pon-
tos de venda de drogas mencionados pelos interlocutores que, 
em sua totalidade apontaram esta área como referência para a 
compra de crack. 

Eu pego no Gravatá e depois me pico. Ali é o barril. Mui-
to movimento, muito saci doido atrás de treta. A hora 
que você quiser crack é só ir para lá, funciona 24 horas. 
Aqui todo mundo pega lá, porque lá nunca falta, é certo 
(Macarra).

Percebemos um caráter mais especializado do comércio 
do Gravatá, em comparação com outros espaços pesquisados 
que também fazem parte do circuito de consumo de crack. 
Acompanhando Vanessa, uma usuária, em um dos seus tra-
jetos de compra de crack, conheci três pontos de venda. Todos 
funcionavam em casarões abandonados, de modo que a ativi-
dade ilícita era camuflada pelas atividades formais que os ato-
res deste espaço exerciam para esconder a prática de comércio 
ilegal. Tentando imaginar o trajeto de um usuário de crack ini-
ciante, pergunto à minha interlocutora –Vanessa – como seria 
se eu fosse para o Gravatá sozinha, em busca de crack, sem a 
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ajuda dela. Como eu poderia saber quais os pontos exatos de 
venda? Sorrindo, e com um pouco de desdém ela me desafia e 
fala: “Você acha sozinha sim, acho que você é bem espertinha, 
né?”. Isso para mim não era o bastante. Queria saber como 
ela aprendera quais os pontos de venda. Fui a campo sozinha, 
com uma roupa bem despojada e com tatuagens à mostra. Fi-
quei cinco minutos parada no meio do Gravatá até uma jovem, 
branca e com trajes curtos, me perguntar sem maiores receios: 
“Você quer o que? Maconha, crack, o que?”. Com um ar amigá-
vel disse que estava esperando uma amiga, tentei puxar con-
versa, mas a jovem se desculpou e seguiu em frente, em busca 
de novos clientes.

Ao contar o episódio a Vanessa, ela me informa que as 
pessoas que ficam na pista em busca de clientes são chama-
das de “laranjas”; são os que negociam a droga antes de che-
gar na “boca”. Compreendi que existe toda uma organização do 
espaço, que possibilita o estabelecimento de um mercado de 
drogas que se mantém sólido e sem muitos segredos. Os três 
pontos funcionavam no começo, meio e fim da rua, mantendo 
uma distância entre si. Os distribuidores da droga se mantêm 
dentro dos casarões, enquanto os negociadores, “laranjas’’, fi-
cam na pista, em busca de clientes. Há também os “aviões”, 
com função similar ao “laranja’’, porém esses aviõezinhos (com 
comumente são chamados) gozam de maior confiança do trafi-
cante para portar a droga na pista. Com os “aviões”, é possível 
negociar e comprar a droga sem necessariamente ir à boca.

Todas as vezes que visitei o Gravatá havia dois policiais 
militares na rua que andavam tranquilamente entre os pontos 
de venda. Havia até pessoas que usavam a droga na rua, sem 
muita discrição. Tive a oportunidade de manter conversas in-
formais com os policiais, bem como com alguns comerciantes 
locais sobre a minha pesquisa. Os policiais acharam interes-
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sante e, como eu estava em campo também enquanto super-
visora de uma equipe de Redução de Danos da Faculdade de 
Medicina, consideravam que eu estava ali para buscar uma 
solução para o problema do uso de crack. Falavam-me com 
desdém das pessoas que consumiam crack, tentando sempre 
justificar a sua atuação naquele espaço com afirmações de que 
estavam ali para proteger os comerciantes locais, o resto não 
era da conta deles. Já uma comerciante, com quem conversei, 
enfatizava o seu desejo de que todas aquelas pessoas morres-
sem. Outros comerciantes diziam já ter se acostumado com a 
presença de usuários de crack.

O Centro de reciclagem foi bastante mencionado pelos 
interlocutores, que, em sua maioria, catam lixo em busca de 
materiais reciclados para serem trocados por dinheiro.

O Gravatá é o lugar, ali mesmo eu troco minhas recicla-
gem, tiro minha grana e compro a minha pedra, não tem 
erro (Macarra).

Esta pode ser caracterizada também como uma zona de 
aquisição de fundos ou o espaço onde os indivíduos estabele-
cem relações de trabalho informais. Pude perceber aí os três 
usos do espaço (comércio, uso e aquisição de fundos) carac-
terizado por Fernandes, porém o território é mais referenciado 
como ponto de mercado.

Ponto de uso: 28 de Setembro

A Rua 28 de Setembro é conhecida pela população local 
como a “cracolândia” baiana. Artigos de jornais, bem como outras 
pesquisas nesse território (ANDRADE et al, 2001), indicam ser 
esta uma velha cena de uso de drogas, sejam as injetáveis ou fu-
máveis como o crack e a maconha, atualmente ( ANDRADE,1996).
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Os pontos de uso se caracterizam por serem interstícios, 
lugares marginais ocupados por usuários de drogas. São luga-
res públicos, mas escondidos de olhares estranhos aos da po-
pulação local. Por estarem ocupados por dezenas de usuários, 
não são frequentados por outros atores sociais. Como na des-
crição de Fernandes, os espaços considerados mais adequados 
para pontos de uso são terrenos baldios e casarões abandona-
dos. Assim é o território que chamo de “28 de Setembro e suas 
adjacências”, o ponto que interliga a Praça da Sé ao Gravatá.

Na Rua 28 de Setembro, pelo que pude identificar no tra-
balho de campo, há três casarões abandonados, que hoje são 
ocupados por usuários de drogas que residem nesses espaços; 
e um terreno baldio, que liga a 28 ao Gravatá, também usado 
como local de consumo de crack. Nesse território, meu trabalho 
de campo focou principalmente dois casarões. Um localiza-se 
na transversal da Rua do Bispo e servia como residência de Ka-
ticilene que, por morar a muitos anos no casarão, se apresenta-
va como sua dona. O outro se encontra na frente da escadaria 
do Liceu de Artes e Ofícios e era ocupado por determinados 
usuários para o uso de crack. Ressalte-se que estes casarões 
foram selecionados para pontos de uso da substância por neles 
ser possível ocultar o que ocorria da polícia e de outros agentes 
externos a essa atividade. Segundo os interlocutores, é impor-
tante selecionar um espaço físico que dê conta de restringir o 
acesso de outros agentes, um espaço onde o uso do crack pode 
se dar sem maiores problemas e fora da vista de curiosos e 
jornalistas.

A seleção de um espaço físico apropriado para o uso da 
substância é componente importante da caracterização do ri-
tual social de uso do crack, a ser descrito com maior precisão 
mais adiante. Frequentar os casarões para uso de crack é ta-
refa restrita aos “consumidores experientes”, ou pessoas com 
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mais tempo de uso. Existe uma distinção clara entre “consumi-
dores iniciantes”, (a categoria nativa para estes seriam os “sa-
cizeiros”) e “consumidores experientes” que se autodenominam 
“usuários’’. Durante conversas informais e mesmo durante as 
entrevistas em profundidade com meus interlocutores, foi re-
corrente em suas falas a ênfase na separação entre eles; os 
usuários e os sacizeiros. Vale ressaltar como estas distinções e 
os limites para a interação social na rede de sociabilidade entre 
pessoas que usam crack podem ser percebidos na ocupação do 
espaço urbano.

Vanessa, minha interlocutora chave, descreve o território 
da seguinte forma:

Aqui na frente tem o Liceu, Nós chamamos ai de escada 
da fama, é aqui que ficam os sacizeiros. Sabe por que 
eles ficam ai? Para se exibir, ta vendo ali (aponta para 
um poste), ali é uma câmera que filma a escadaria. Os 
sacizeiros nem ligam, ficam ai fumando na frente de todo 
mundo. Mas eu não sou assim não, sou usuária, sou 
discreta, respeitada aqui nas áreas. Eu me dou ao res-
peito, fumo com meus parceiros neste casarão aqui. Aqui 
sacizeiro não entra de jeito nenhum.

Em conversas informais com a polícia local confirmei que 
havia, de fato, uma câmera, colocada para fazer a segurança do 
local e “monitorar os sacizeiros”, como me relatou um policial 
militar.

O casarão localizado na frente da escadaria da fama era o 
ponto de uso de boa parte dos meus interlocutores, dentre eles 
Macarra, Marilene, Vanessa e Katicilene. Este não era o único 
casarão que eles utilizavam como ponto de uso; ora eles utili-
zavam o casarão em frente à escadaria da fama, ora o casarão 
onde residia Katicilene.

Ambos os casarões possuem características físicas seme-
lhantes: são visivelmente abandonadas, com pedaços de con-
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creto caídos no chão, lodo nas paredes e pouca ventilação. Es-
tes casarões eram o meu ponto de referência no território. Lá 
eu sabia que sempre encontraria os meus interlocutores e foi 
onde fiz as principais entrevistas e trabalho de campo. Acom-
panhei algumas rodas de fumo de crack, com a autorização dos 
meus interlocutores, pois pretendia desvendar as nuances dos 
rituais de preparo e uso da substância. Certa feita, durante tal 
acompanhamento, Macarra, que estava ao meu lado, me pas-
sou o cachimbo e eu recusei. Sorridente ele ressalta: “Você não 
quer saber como virar um usuário de crack? Então, tem que 
começar fumando”.

Embora este território se caracterize pelo uso de crack, 
atividades de venda também podem ser observadas no espaço. 
Porém, o tipo de comércio que acontece neste espaço é menos 
especializado. Busquei indícios de “bocas de fumo” na 28 de 
Setembro, mas só achei o casarão ocupado por Vanessa e seu 
companheiro. Neste casarão ela fazia o armazenamento da dro-
ga, posteriormente circulava no território, procurando vender a 
substância. Como tinha a função secundária de aviãozinho não 
ocupava um lugar de grande traficante. Segundo informe da 
própria Vanessa, os “patrões”, comerciantes mais especializa-
dos que guardam bocas de fumo, não ficam na 28 de Setembro 
e sim no Gravatá, onde seria a matriz das bocas.

Zona de aquisição de fundos: Praça da Sé

A Praça da Sé é um dos principais pontos turísticos de 
Salvador, localizando-se entre o Terreiro de Jesus (próximo à 
Praça XV de Novembro) e a Praça Municipal. Durante a reforma 
do Pelourinho, esta praça foi alvo de uma das primeiras revi-
talizações, que aconteceu no ano de 1990, com a finalidade de 
transformar a praça para atrair a atenção dos turistas. Ao redor 

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   256 12/07/2013   10:53:57



257
MacRae, Tavares, Nuñez

da praça, observa-se a manutenção de um comércio local de 
discos, artigos para presentes, restaurantes, cafés, lanchonetes, 
lan house, joalheiria e lojas de instrumentos musicais. Lá en-
contramos uma série de atores sociais que ocupam o espaço do 
Pelourinho: turistas, baleiros, comerciantes com seus carrinhos 
de café, transeuntes, guardadores de carros e prostitutas. Esses 
atores parecem conviver em harmonia neste território.

Considero a Praça da Sé como sendo uma zona de aqui-
sição de fundos pois, durante conversas com meus interlo-
cutores, por vezes acompanhava-os em suas “correrias” nes-
ta praça. As principais atividades para a obtenção de renda 
mencionada por eles são: guardar carros, prostituir-se, catar 
material reciclado no lixo e pedir dinheiro aos transeuntes ou 
turistas. Macarra aponta vantagens de buscar trabalho infor-
mal na Praça da Sé:

Aqui não tem erro, sabe como é? Aqui não tem tempo 
ruim. A área é minha, guardo carros aqui há muito tem-
po, o pessoal do comércio já me conhece, já sabe que 
qualquer coisa é só me chamar. Eu carrego peso, faço de 
tudo, mas eu sou mesmo é guardador de carro sabe como 
é? Meu ponto ninguém toma. Ganho um dinheiro legal 
para me sustentar.

Neste território não percebi o uso de nenhuma substân-
cia ilícita, tampouco vi a venda de drogas. Zona de aquisição de 
fundos, a Praça de Sé é freqüentada pelos meus interlocutores 
quando precisam arrecadar dinheiro para sua alimentação e 
consumo da droga. Segundo Vanessa, na Praça da Sé “nin-
guém passa fome, é só pedir aos gringos dinheiro, se eles não 
derem, eles dão comida que vale mesmo assim”. A função social 
deste espaço, internalizada pelos interlocutores, é a de uma 
zona de trabalho. Mariene relata a facilidade de prostituir-se 
na Praça da Sé: 
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Aqui o povo já sabe que é ponto de prostituição, então os 
homens já vem certos, escolhem a prostituta e vão embo-
ra. O problema é quando enche de mulher aqui querendo 
ganhar a vida [...] tem dias que tem 20 só nessa praça, é 
mole? Ai não tem como, é muita concorrência. 

Os três territórios descritos são espacialmente muito pró-
ximos, permitindo que o usuário saia da Praça da Sé e adentre 
diretamente a Rua 28 e o Gravatá para uso e compra da droga. 
Diferente dos pontos de venda e uso, esta zona de aquisição de 
fundos é visivelmente bem cuidada e recentemente reformada. 
Como importante ponto turístico, a Praça da Sé possui a maior 
concentração de Policiais Militares da região. Muitas vezes che-
gava às 7h30 da manhã e me deparava com policiais batendo 
nos moradores de rua para que eles acordassem e saíssem da 
Praça. Quando perguntei a uma Policial sobre a razão para esta 
abordagem tão agressiva ela me respondeu impaciente:

Eu recebo ordens minha senhora, e a ordem é não deixar 
vagabundo nenhum sujando a Praça. Esta Praça não é 
hotel para o povo ficar dormindo. Eu recebo ordens do 
tenente para evacuar a área e assim eu faço.

A reconversão urbana nos territórios psicotrópicos

O circuito de uso de crack, descrito acima, localiza-se em 
um bairro, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN) e pela Organização das Nações Uni-
das para Educação Ciência e Cultura (UNESCO), como Patri-
mônio Histórico da Humanidade. Este território vem recebendo 
investidas de órgãos nacionais e internacionais que financiam 
o Plano de Reabilitação do Centro Histórico de Salvador, com 
a finalidade de transformar o espaço em um importante polo 
turístico.
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Este Plano de Reabilitação contempla transformar o Pe-
lourinho em um shopping a céu aberto, e alguns casarões 
abandonados se tornariam locais de comércio de artigos da 
cultura local, bares, restaurantes e casas de show. Esse pla-
no claramente visa contemplar uma parte da população de 
alto poder aquisitivo, capaz de consumir os artigos ofertados 
nesse espaço. Já os antigos moradores dos casarões revitali-
zados e transformados em comércio têm sido alocados em um 
bairro distante do Centro, chamado de Cajazeiras (DUPLAT, 
2009). A reforma do Pelourinho, que começou em 1994, tem 
a pretensão de afastar a população marginal, uma vez que 
estes têm sido vistos como perturbando a paisagem urbana e 
o projeto de reforma que visava a atração de turistas. Tenta-
-se, então, reformar o Pelourinho sem resolver os problemas 
sociais locais da sua população local, vivendo em situação de 
extrema pobreza. 

O programa de intervenções conduzido pelo Governo Es-
tadual na década de 1990, privilegiando a apropriação 
da área pelas camadas de maior poder aquisitivo ou pelo 
segmento turístico, acabou mostrando-se não sustentá-
vel ao negligenciar a grande parcela de cidadãos que, de 
fato, necessitava da ação governamental para melhoria 
da sua qualidade de vida (BAHIA, 2009).

Ao contrário do que aconteceu na Europa em importan-
tes centros históricos, o projeto de reabilitação do Pelourinho 
não partia de iniciativas de movimentos locais, mas do gover-
no central, seguindo recomendações de organismos interna-
cionais, vinculados à política de desenvolvimento econômico 
(AZEVEDO, 1992). Esse projeto não contemplava a população 
“nativa” do Pelourinho, estigmatizado historicamente como “lu-
gar marginal” devido à sua grande concentração de prostitutas 
(ESPINHEIRA, 1971), moradores de rua e usuários de drogas.
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O intenso aparato repressivo, colocado no local com a im-
plementação do projeto de reforma, provoca uma tensão cons-
tante entre os moradores dos territórios psicotrópicos. Relatos 
de episódios de violência, causados por conflitos com a polícia, 
foram trazidos pelos meus interlocutores, que elaboravam es-
tratégias para fugir do embate. Durante certa época, o Pelou-
rinho se tornou a área mais bem policiada da cidade de Sal-
vador. Ainda basta passar um dia inteiro na Praça da Sé para 
se perceber a atuação da polícia local, sempre preocupada em 
afastar a população marginalizada dos espaços freqüentados 
pelos turistas.

Certa feita estava sentada na porta da casa de Katicilene, 
conversando sobre a situação do Pelourinho. Estávamos no dia 
da Terça da Benção,9 em pleno verão de Salvador. Katicilene 
havia me contado que era este o dia em que a polícia costuma-
va invadir o bairro, com uma ação violenta, a fim de impedir 
a circulação da sua população residente nos eventos festivos. 
Era fim de tarde e observamos um clima tenso entre os habi-
tantes da área. Foi quando um carro da polícia militar passou 
pela ruela onde se localiza o casarão de Katicilene, ocupada 
por pessoas que faziam uso de crack, e jogou pedras que mais 
pareciam paralelepípedos. Assustadas, entramos no casarão e 
esperamos o tumulto passar. Conversando com Katicilene, so-
bre episódios similares, soube que eram freqüentes, desde que 
o famoso Tenente Pedrado fora trabalhar naquela área.

No local, observa-se a implementação de uma estratégia 
de controle social das classes consideradas “perigosas”, vistas 
como manchas que borram a paisagem de um bairro voltado 
para a atração de pessoas com poder aquisitivo suficiente para 

9 Terça da Benção é um evento que acontece há vários anos no Pelourinho, 
com ofertas de show e eventos nas praças principais. É o dia de maior atra-
ção de turistas e o evento é aberto com uma famosa Missa na Igreja do Ro-
sário dos Pretos.

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   260 12/07/2013   10:53:57



261
MacRae, Tavares, Nuñez

consumir os produtos oferecidos pelo comércio local. A política 
voltada para esta população é pautada na repressão da sua cir-
culação pelos espaços revitalizados, pintando assim o quadro 
de contradições: de um lado temos um espaço bem cuidado e 
com claros investimentos públicos para a sua conservação, do 
outro, nas zonas psicotrópicas, observamos um descaso e uma 
crescente degradação do patrimônio arquitetônico e da sua po-
pulação residente.

A reforma do Centro Histórico de Salvador promoveu 
um fenômeno de reconfiguração espacial, transformando um 
bairro habitacional em um bairro de comércio, gerando, assim, 
uma diminuição significativa na sua densidade demográfica. 
Porém, os indivíduos, expulsos deste espaço e mandados para 
bairros longínquos, não conseguem perder o seu vínculo com 
o território e freqüentemente voltam para compor um conglo-
merado de “desafortunados”, ocupando lugares marginais do 
Pelourinho (DUPLAT, 2009).

Essa operação de “limpeza social” buscava retirar do es-
paço aqueles que interferiam na ordem pública, os sujeitos da 
droga: comerciantes e usuários; levando as autoridades poli-
ciais a interferir de modo violento na dinâmica local. O com-
bate às drogas é um argumento muito útil para legitimar a 
ação violenta nessas comunidades e é reforçado por freqüentes 
denúncias na mídia local que enfatizam o caráter devastador 
da epidemia do crack.10 Não existem iniciativas sólidas e per-
manentes de políticas sociais voltadas para esta população no 
Centro Histórico e até as duas Unidades de Saúde da Família, 
que em tese deveriam cobrir as Zonas Psicotrópicas com a ação 
dos Agentes Comunitários de Saúde, se recusam a atuar nesta 
área.

10 Epidemia do Crack, Consumo explode em Salvador com um efeito colateral: 
o aumento da violência”. Correio da Bahia. 14 de julho de 2009.
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Nas semanas finais do meu trabalho de campo, Katici-
lene me contou da sua angustia: morava no casarão da 28 de 
Setembro há mais de 10 anos e agora, no decorrer da séti-
ma etapa de revitalização do Pelourinho, o seu casarão seria 
tomado pelo Estado. Em troca, ela receberia trezentos reais. 
Tal processo de reconversão urbana, ou revitalização pode ser 
entendido como uma estratégia de “guerra às drogas”, visando 
retomar o controle dos lugares de consumo da droga. Interfe-
rindo nos habitats da droga, interfere-se na ecologia do bairro 
(FERNANDES, 2004). Esta estratégia tende a marginalizar o 
usuário e colocá-lo em situações de vulnerabilidade, já que as 
políticas locais não atuam no sentido de diminuir a exclusão 
social dos seus moradores mais antigos, tampouco se pensa 
em estratégias de inclusão para os indivíduos mais marginali-
zados pelo processo.

TORNANDO–SE UM USUÁRIO DE CRACK – SACIZEIRO, USUÁRIO E 
PATRÃO: A CARREIRA DO CONSUMIDOR DE CRACK

Qualquer investigador que se debruce sobre a questão 
do uso de drogas, focando no uso de crack entre a população 
de rua, se depara com a grande quantidade de pesquisas que 
visam detectar os efeitos danosos desta prática nas vidas dos 
sujeitos, atentando somente para a atuação farmacológica da 
substância no corpo do usuário. São inúmeras as pesquisas 
que enfatizam o caráter desestruturador do crack em diversas 
dimensões da vida do sujeito. Como levam em consideração 
apenas os usos problemáticos desta substância, cria-se o con-
senso de que o uso continuado de crack acarreta necessaria-
mente em usos inteiramente disfuncionais. Esta generalização 
acaba por encobrir outras modalidades de uso de crack, menos 
danosas e mais funcionais.
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Há uma ausência de pesquisas que busquem observar o 
usuário de crack em seu contexto de vida cotidiana, suas redes 
de sociabilidade e rituais de uso da substância. Esta pesquisa 
teve como objetivo principal observar como os usos de subs-
tâncias psicoativas (mais precisamente o crack) são integrados 
em suas trajetórias, estilos de vida e no contexto sócio-cultural 
em que se encontram. Para isso foi necessário recorrer a uma 
bibliografia que fosse capaz de tornar compreensível outros de-
terminantes para o uso de drogas; que fugisse do aspecto uni-
camente farmacológico e colocasse em cena determinantes psi-
cossociais. Autores como Norman Zinberg, Jean Paul Grund e 
Howard Becker, foram referências básicas para a compreensão 
dos aspectos socioculturais do uso de drogas.

Durante o trabalho de campo nos circuitos de consumo 
de crack, buscava compreender principalmente como se for-
ma uma “carreira de uso de crack”, a partir da análise de tra-
jetórias de consumo, tomando como base o método utilizado 
por Becker em 1950 com usuários de maconha. Assim como 
Becker, estava interessada em entender como os meus inter-
locutores montavam o conhecimento necessário para iniciar o 
consumo de crack, como este conhecimento era adquirido e 
compartilhado na sua rede de sociabilidades, quais os méto-
dos de aquisição do produto e como construíam noções sobre 
formas seguras de uso da substância. Como eu tratava de in-
divíduos com entre oito e quinze anos de uso da substância, 
estava particularmente interessada em entender como se fixa 
e se constrói a “cultura da droga”, que para Becker significa 
“um conjunto de entendimentos comuns sobre a droga, suas 
características e a maneira como ela pode ser melhor usada”.

As entrevistas em profundidade, que focavam as trajetó-
rias de consumo de drogas, foram particularmente importantes 
para compreender a formação e o fortalecimento da cultura de 
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uso do crack, ao longo da vida do sujeito investigado, assim 
como a formação da sua “carreira de uso”. Por carreira de uso, 
entende-se:

uma sequência de etapas reconhecidas e valorizadas pe-
los consumidores, a partir de suas experiências com a 
substância e dos modos de reação que desenvolveram em 
relação aos vários controles sociais relativos ao consumo 
de drogas: segredo, maneiras de manter o uso de drogas, 
e a postura diante da moral vigente. (BECKER, 1966).

No seu estudo com usuários de maconha, Becker (1966) 
detecta como certas atitudes individuais são modificadas a par-
tir da experiência com a substância em suas etapas de apren-
dizado. Becker identifica três etapas: a primeira seria a etapa 
de aprender a técnica de uso da substância; em seguida viria 
o aprendizado acerca da percepção quanto aos efeitos e, por 
último, estaria o aprender a desfrutar os efeitos da substância. 
Depois dessa etapa, o consumidor passa por três outras eta-
pas, a do iniciante, a do usuário ocasional e do uso regular. O 
estudo de Becker sobre as etapas de aprendizado com a experi-
ência psicoativa foi um dos trabalhos que guiou as minhas ob-
servações de campo, de modo que pude perceber as categorias 
nativas que descrevem as etapas do consumidor.

Os trabalhos de Norman Zinberg e Jean Paul Grund fo-
ram de fundamental importância para a compreensão das mo-
dalidades de uso da substância, bem como do funcionamento 
de controles sociais informais que agem na regulação do uso da 
substância. Tendo em vista a contribuição teórica destes dois 
autores, optei por selecionar para o presente estudo, apenas 
consumidores que usavam a substância de forma “controlada”. 
Dessa forma pude perceber regras e valores que emergiam do 
conhecimento adquirido em anos de uso da mesma substância. 
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Norman Zinberg em seu estudo sobre o uso de drogas 
ilícitas faz uma importante distinção entre o uso compulsivo 
e uso controlado de substâncias ilícitas. Por uso controlado 
compreende-se um uso funcional, sem grandes custos sociais 
e pessoais para o consumidor e a sua rede social. Uso compul-
sivo, ao contrário, seria aquele uso disfuncional e com altos 
custos para o consumidor. Este foi um estudo pioneiro que, 
pela primeira vez na literatura sobre drogas aborda usos con-
trolados de substâncias ilícitas, fenômeno que na época era 
pouco reconhecido. Segundo Zinberg, o que caracterizaria o 
uso controlado é que este seria regido por regras e sanções so-
ciais que teriam por função regular o consumo da substância 
em um determinado meio social. Na relação entre pares, no 
exercício da sociabilidade e em interação com o aprendizado 
com a substância, emergiriam os controles sociais informais 
que se relacionam tanto com a cultura hegemônica como com 
a cultura de uso de crack. Estes controles sociais interessam 
ao olhar antropológico principalmente por revelarem nuances 
da regulação do uso da droga para o estabelecimento de um pa-
drão controlado de uso da substância, bem como os aspectos 
socioculturais que estariam envolvidos neste processo.

Por vezes o consumidor não se dá conta do funcionamento 
dos controles sociais informais, principalmente por serem frutos 
de acordos tácitos que emergem no processo de sociabilidade 
entre pares. É a função do antropólogo, que busca estudar estes 
contextos, estar atento para estes acordos implícitos nas práti-
cas sociais e individuais, e o trabalho de campo deve ser focado 
na observação destes rituais sociais. A abordagem antropoló-
gica, com seu recurso à etnografia, é sem dúvida de extrema 
importância para o estudo destas práticas, por permitir uma 
descrição densa de contextos até então ocultos e desconhecidos.
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Estar atento para estes controles sociais significa, segun-
do Zinberg, observar as definições internas ao grupo de usuá-
rios sobre usos aceitáveis e não aceitáveis, assim como os pa-
drões estabelecidos, a seleção do contexto físico de uso a fim de 
proporcionar experiências seguras e agradáveis, a identificação 
de efeitos negativos e os métodos utilizados para prevenir es-
tes efeitos. Daí apreende-se que diferentes contextos e sujeitos 
produzem diferentes estilos de consumo.

Jean Paul Grund, em seu estudo sobre comportamen-
to de risco entre soropositivos e usuários de drogas injetáveis 
retoma as idéias de Zinberg, confirmando a sua tese de autor-
regulação do uso de drogas e acrescentando mais dois fatores 
na compreensão do fenômeno: disponibilidade da droga e es-
trutura de vida. Grund ressalta a importância dos controles 
sociais que partem da base sociocultural dos consumidores, re-
alizando um estudo de seqüências estereotipadas de consumo 
de drogas. As regras e rituais de administração, assim como 
o aprendizado do consumidor em sua rede social, aparecem 
também como importantes fatores para a compreensão biopsi-
cossocial da questão.

Segundo este autor, o grau de disponibilidade da droga 
tem impacto sobre a adesão do sujeito aos rituais de uso. Para 
um usuário regular de drogas, a preocupação com a disponi-
bilidade da droga interfere nos padrões de consumo, de forma 
que a elaboração de rituais de consumo estaria atrelada à faci-
lidade ou dificuldade no acesso a droga. O foco do usuário na 
busca da droga, em situação de escassez, conduziria a uma for-
te limitação de expressões comportamentais quando esta droga 
se torna disponível. Como resultado da escassez da droga, o 
usuário focaria suas preocupações na “batalha” pela obtenção 
da substância e na facilitação do seu uso. Estaria, assim, me-
nos voltado à autorregulação e à criação de regras e rituais 
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visando à proteção da sua saúde. Esta teoria pôde ser compro-
vada no campo estudado, quando os usuários de queixavam, 
por exemplo, de épocas de falta de maconha nos territórios psi-
cotrópicos. O uso da maconha entre meus interlocutores era 
extremamente importante para modular os efeitos do uso de 
crack. O consumo dessa substância possibilitaria a emergên-
cia de outras sensações no corpo, como a sonolência e a fome, 
mostrando-se um importante regulador do uso de crack.

De acordo com Grund, a estrutura de vida, a disponibi-
lidade da droga, assim como as normas, regras de conduta e 
rituais sociais são fatores que dialogam em um processo circu-
lar e lógico, onde estes fatores se reforçariam e se modificariam 
de acordo com os resultados alcançados. Os processos de auto 
regulação no uso de drogas seriam reforçados por este circuito, 
chamado por ele de circuito retroalimentado, ou feedback cir-
cuit (GRUND, 1993, p. 300-301).

Por fim, Grund foi um autor influente na minha pesqui-
sa, pois ele retorna às idéias de Becker e Zinberg, enfatizando a 
importância de controles sociais informais, desenvolvidos pelos 
próprios usuários, no estabelecimento de padrões controlados 
de uso de drogas. Suas concepções serviram de base para esta 
investigação de consumidores controlados de crack, que se au-
todenominam como usuários.11

Chamou-me a atenção a diversidade de categorias sociais, 
de definição de pessoa, utilizada pelos interlocutores para se 
referir a modalidades de consumo da droga. Há uma gramática 
dos espaços e condutas sociais que define o grupo e sua lógica 
interna, o que tenho me empenhado em interpretar através do 
conjunto das categorias nativas, de sacizeiro, usuário e patrão. 

11 Esta categoria foi apropriada do termo erudito. Esta apropriação deve ter 
ocorrido através do contato que estes indivíduos tiveram com profissionais 
de saúde, já que estes, no seu jargão profissional, se referem a eles como 
“usuários”.
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A escolha por estas categorias para descrever os diferentes es-
tilos de vida relacionados ao consumo de drogas foi uma ten-
tativa de transcrever a linguagem nativa para a narrativa da 
antropologia dos usos de drogas. Sendo assim, busquei fazer 
uma correlação entre os conceitos nativos e os conceitos oriun-
dos do corpo teórico selecionado. É valido ressaltar que esta 
categorização corresponde ao discurso dos interlocutores desta 
pesquisa, os usuários, ou pessoas que fazem “uso controlado” 
de drogas e não de outros atores sociais.

As entrevistas foram conduzidas de maneira a promover, 
junto ao interlocutor uma reflexão sobre a sua trajetória de 
consumo de drogas, de modo a evidenciar como surgem os ri-
tuais de uso e o aprendizado no uso ao longo da sua história 
de vida.

O Sacizeiro corresponderia ao “consumidor iniciante’’, se-
gundo classificação de Becker, e, devido ao seu pouco tempo de 
contato com a substância, não conseguiria regular o uso. Seria 
o individuo que faz um uso compulsivo e disfuncional de crack. 
Não possuí emprego fixo, e suas atividades de trabalho variam 
de pequenos furtos à mendicância, o que torna a sua estrutura 
de vida precária. Apresenta um maior comprometimento físico 
e social, e modalidades de consumo mais severas, chegando a 
usar grandes quantidades por dias seguidos. Não possui uma 
discrição para o uso. Segundo Vanessa, o sacizeiro é:

[...] aquele que você reconhece logo, não consegue escon-
der que fumou o crack. Não tá acostumado com a onda 
e fica no pânico, Você reconhece fácil um sacizeiro, ele 
não faz questão de se esconder. Fuma na frente de todo 
mundo, fica no pânico, não se controla, quer usar toda 
hora, quando tem a pedra não quer dividir, é guloso, vive 
sujo, fedido [...] Por uma pedra de crack é capaz de fazer 
qualquer covardia, não pensa no dia seguinte, só pensa 
na droga. 
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É muito comum meus interlocutores enfatizarem a todo 
o momento que eles não são sacizeiros, são usuários. Porém, 
quando conversamos sobre suas trajetórias de vida, é recorren-
te nas suas falas assumirem que um dia já foram sacizeiros, 
mas que hoje não são mais. De uma forma geral, o sacizei-
ro não freqüenta as rodas de fumo dos usuários, nem circula 
pelos mesmos espaços nos territórios psicotrópicos. Constatei 
que geralmente os usuários se referem aos sacizeiros para en-
fatizar determinados usos não aceitáveis, e estilos de vida de-
sestruturados, que se afastam muito do ideal deles. O sacizeiro 
faz um uso que Zinberg chamaria de compulsivo. 

Diferente dos sacizeiros, os usuários são indivíduos com 
mais tempo de uso de crack e um saber acumulado a partir do 
seu horizonte de experiências com a substância. O termo “usu-
ário” foi apropriado, enquanto categoria nativa, pelos sujeitos 
do meu campo após o contato que estes indivíduos tiveram com 
programas de redução de danos e serviços de tratamento, onde 
são chamados desse modo. Todos os interlocutores que acom-
panhei durante o meu trabalho de campo se autodenominam 
de usuários e todos já recorreram em algum momento a servi-
ços como o CETAD12 e a Aliança de Redução de Danos Fátima 
Cavalcanti. Seriam equivalentes ao que Becker denomina de 
“usuário regular”, declarando fazer uso controlado da substân-
cia. O usuário desenvolve uma série de estratégias para regular 
o uso da substância na sua vida sempre corrida. Para evitar 
que o consumo da substância interfira nas suas atividades de 
trabalho, desenvolve um tempo e lugar reservado para o con-
sumo. Dificilmente observa-se um usuário nas ruas no Pelou-
rinho, fazendo uso de crack de maneira indiscreta, pois este 

12 Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas – serviço de extensão da 
Faculdade de Medicina da Bahia, ligada a Universidade Federal da Bahia. 
Foi o primeiro serviço a fazer trabalho de prevenção nos territórios psicotró-
picos na década de 90, com um projeto intitulado Consultório de Rua.
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costuma selecionar o espaço físico, de modo a restringir a in-
serção de pessoas estranhas em sua rede social. Depois de oito 
meses de trabalho de campo com os usuários, pude ser aceita 
no grupo e observar as cenas de uso de crack em dois casarões 
abandonados da Rua 28 de Setembro. Esses indivíduos reali-
zam uma série de estratégias para manter estável o seu uso de 
crack e possuem um código de condutas para a manutenção da 
sua rede de sociabilidade, como podemos ver na fala de Jorge, 
abaixo: 

Aqui tem um cotidiano que é o seguinte, tem pessoas 
que tem o autocontrole para usar, sair, voltar, mas tem 
outras não que só fica se atiçando mesmo. Se atiça no 
bagulho e fica naquele negócio, não quer se cuidar, vende 
tudo o que tem e tal. Isso a gente não aprova. Esse pesso-
al não entra aqui para fumar, de jeito nenhum. 

Examinando a sua estrutura de vida, podemos dizer que 
estes indivíduos exercem atividades de trabalho “estáveis”, 
mesmo que não regulamentados, como: prostituição, guarda 
de carros e pequeno tráfico de drogas. São estáveis no sentido 
de permitir a obtenção de uma renda regular. Esses sujeitos 
não enfrentam grandes dificuldades em obter fundos para sus-
tentar suas atividades de lazer e o seu uso de drogas, o que 
lhes possibilita a manutenção do seu estilo de vida. Ao analisar 
suas trajetórias de vida, estava interessada em compreender o 
início do seu consumo de drogas e as variações ocorridas neste 
uso ao longo da sua vida até chegar ao uso controlado da subs-
tância. Refazendo as suas trajetórias de consumo, observa-se 
que no começo do uso de crack, tal controle era difícil e mui-
tas vezes não era sua preocupação do momento, pois estavam 
sempre mais empenhados em garantir a próxima dose. Ao lon-
go dos anos e de uma sucessão de experiências ruins com o 
crack, tendem a assumir uma postura mais reflexiva perante o 
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seu uso. Os momentos em que o individuo passa do uso para 
o abuso de drogas e os significados atribuídos a essas “recaí-
das” nos revelam determinantes socioculturais que promovem 
a emergência de usos controlados ou compulsivos. Algumas de 
suas trajetórias de vida serão analisadas mais adiante. 

Geralmente, o padrão de uso controlado de crack é pouco 
abordado em pesquisas científicas. Porém, em sua pesquisa de 
doutorado em Psicobiologia, Lucio Garcia, também identifica 
padrões de uso controlado de crack na cidade de São Paulo, de-
finindo uso controlado como “o uso em que o crack não assume 
papel central no estilo de vida do usuário”, intercalando o uso 
de crack com outras atividades da vida cotidiana. 

Por último temos o patrão, categoria também usada pelos 
usuários para se referirem a comerciantes mais especializados 
da substância. Tive a oportunidade de conversar algumas vezes 
com um patrão, no momento em que acompanhava uma usu-
ária na compra da sua substância. Geralmente, as descrições 
que me eram dadas pelos usuários correspondiam às minhas 
observações de campo com os patrões. O patrão tem a sua ati-
vidade centrada na venda da substância; é a pessoa responsá-
vel pela regulação do comércio na zona estudada. Dificilmente 
observa-se um patrão fazendo uso compulsivo da substância, 
até mesmo porque isto lhe dificultaria em muito a manutenção 
de um negócio lucrativo de drogas.

Os usuários referem-se aos patrões sempre com muito 
respeito e em geral mantém com eles uma relação amistosa. 
Isso me possibilitou uma aproximação com estes indivíduos 
através dos usuários. Durante conversas informais os patrões 
revelam que só lhes é possível assumir essa função, se exerce-
rem um controle no seu uso de crack e tiverem a autoridade 
para poder recusar a venda da droga para sacizeiros que não 
possuem dinheiro. Observei também seu desprezo em relação à 
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figura do sacizeiro, que está sempre “devendo na boca”.13 Con-
sideram que estes indivíduos dificultam o comércio.

A partir da análise das três categorias êmicas, ou nativas, 
para definir diferentes padrões de consumo e estilos de vida, foi 
elaborado um quadro comparativo, descrito abaixo, levando em 
consideração os balizadores teóricos citados, ou seja: a dispo-
nibilidade da droga, a estrutura de vida, o padrão de consumo 
e as etapas de consumo da droga.

Quadro 1 – Padrões de consumo e estilos de vida

Regulações e rituais sociais de uso do crack 

Sentadas em uma cama de solteiro, eu, Katicilene e Va-
nessa conversávamos sobre uso de crack. Dentro do casarão 
abandonado da Rua 28 de Setembro, presenciava Vanessa pre-
parar o cachimbo e a “pedra” para uso. Muito cuidadosa, pega 
um pedaço de vidro, coloca-o sobre seu colo e despeja a cinza. 
Distribuídos sobre o vidro estão o cachimbo, a cinza e a pedra 
que ela havia repartido com uma gilete em quatro partes. Com 

13 Dever na boca significar estar em divida com o traficante de drogas.
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um papel alumínio, cobre a “boca” do cachimbo, faz três furos 
e coloca a cinza e a pedra. Queima a pedra de crack, dá quatro 
tragadas seguidas e passa para a sua amiga, Katicilene que 
não gosta muito de fumar crack “a vero”, ou seja, a pedra de 
crack pura com cinza. Ela gosta de fumar a “borra” e aguarda 
Vanessa fumar a pedra para raspá-la do fundo do cachimbo. 
Quando acaba de fumar, Katicilene coloca um pouco de álcool 
no cachimbo e queima. Segundo ela, essa é uma técnica para 
extrair a “borra” mais rapidamente. A seguir, com um arame, 
ela raspa e retira um resíduo preto, seria “o resto do crack”. 
O resíduo é colocado novamente no cachimbo e queimado por 
Katicilene, que assim obtém uma dose mais concentrada de 
crack.

Com o gravador ligado, converso sobre modos de preparo 
de crack com as garotas. “E se eu quisesse começar a fumar 
crack, como faria?”. Primeiro eu precisava comprar um ca-
chimbo, ou então fazê-lo com antena de carro roubada, depois 
teria que comprar a pedra e prepará-la da forma correta, para 
que ela possa queimar, me explica Vanessa. Subitamente Va-
nessa se levanta e, ainda olhando para mim, tranca a porta do 
casarão com um cadeado. Ouço vozes do outro lado da porta, 
vozes masculinas. Penso haver um grupo de no máximo cinco 
homens na antessala. Antes que eu fale qualquer coisa, ela se 
antecipa: “Não precisa ter medo, isso é para a nossa seguran-
ça, você não disse que confiava em mim? Então não precisa ter 
medo”.

Sim. Eu havia dito isso. Trancadas em um quarto sem 
ventilação e com pouca iluminação no meio de uma tarde de 
quinta-feira, Vanessa relata episódios de quando era uma jo-
vem usuária de crack no Pelourinho: 

Naquele tempo eu era o próprio saci, ainda bem que en-
velheci e fui aprendendo umas coisas. Nêga, você acre-
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dita que eu não tomava banho, vivia suja, mal vestida e 
fumava na frente dos homi? Eu não tinha um pingo de 
juízo na cabeça. Vê se você me vê hoje assim? De jeito 
nenhum, eu não sou sacizeira, sou usuária e vira e mexe 
monto minha banquinha.14 Tenho que me plantar! (relato 
extraído do caderno de campo, 17/06/08).

Esse trecho revela, de forma preliminar algumas regula-
ções, internas ao grupo de usuários, para o consumo da subs-
tância. Conforme já relatei, minhas observações de campo fo-
cavam no comportamento estilizado, nos rituais de uso e nos 
controles sociais informais que regiam o uso da substância. 
Adotando os conceitos de Zinberg, durante as observações de 
campo, atentava especialmente para: (a) o método de aquisição 
e gestão da droga, (b) a seleção do contexto físico e social para 
o uso, (c) as atividades empreendidas após a administração da 
droga e (d) os métodos adotados para prevenir possíveis efeitos 
indesejados. Como estes rituais representavam acordos tácitos 
entre o grupo, foram levadas em consideração, não só as entre-
vistas em profundidade, onde eles discutiam essas etapas, mas 
também a observação in loco desses rituais.

(a) Método de aquisição e gestão da droga:

Diferentemente do que ocorre entre consumidores com-
pulsivos, que fazem uso da droga de maneira isolada e não 
possuem laços sociais – geralmente os retratados pelos pesqui-
sadores – o que acontece com este grupo é uma socialização 
no consumo da droga, que começa na sua aquisição. No grupo 
estudado, havia duas pessoas que eram responsáveis por ad-
quirir a substância, já que, de vez em quando, “montavam a 
banquinha”. O grupo se juntava, cada um dava a sua quantia 

14 Montar a banca significa fazer comércio de drogas, de pequena escala.
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de dinheiro e compravam as pedras de crack ao custo de cinco 
reais cada. Em tempos anteriores, segundo os interlocutores, 
uma pedra era mais cara, pois era maior e concentrava mais 
cocaína. Atualmente, a qualidade da droga não seria mais a 
mesma, pois, o rebaixamento do preço da pedra implicou na di-
minuição da sua qualidade. Jorge relata que antigamente uma 
pedra era o suficiente para um efeito agradável para quatro 
pessoas, já que a pedra possuía uma maior concentração de 
cocaína, mas, hoje em dia, os comerciantes estariam mais in-
teressados na venda de grandes quantidades de crack e pouco 
se preocupariam com a qualidade da droga.

Geralmente, uma pessoa saia para comprar a substância 
e as outras ficavam aguardando no casarão. Essa etapa do ri-
tual de uso de crack era organizada levando em consideração 
a quantidade de droga a ser disponibilizada. Os usuários co-
mentam que geralmente duas pedras divididas em duas partes 
cada, seriam o suficiente para provocar o efeito desejado. O 
instrumento utilizado era o cachimbo, feito de alumínio. Obser-
vei a construção conjunta de cachimbos nesse mesmo espaço 
físico, enquanto os interlocutores se empenhavam em me mos-
trar como se faz um cachimbo de crack. Antena de carro, dedal 
de costura, esparadrapo e papel alumínio são necessários na 
elaboração do cachimbo. Com uma antena inteira de carro, se 
faz cerca de 3 a 4 cachimbos. À antena se junta o dedal de 
costura com um esparadrapo, que ajuda também a tapar os 
buracos do dedal para que a fumaça não escape. Adiciona-se 
o papel alumínio com alguns furos para tampar o buraco do 
dedal e pronto, está feito o cachimbo para o consumo. Abai-
xo, fotografias tiradas durante o trabalho de campo onde os 
usuários me ensinavam a técnica de elaboração do cachimbo e 
preparo da substância.
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Figura 1 – Uso do crack com cachimbo – Foto: Luana Malheiro

Figura 2 – Uso do crack com cachimbo – Foto: Luana Malheiro

Uma pedra era geralmente dividida em duas partes e dis-
tribuída entre os usuários. Nas vezes em que pude observar as 
cenas de consumo de crack, geralmente eram utilizados dois 
cachimbos para cinco pessoas, mesmo que cada um possuísse 
o seu próprio. Era utilizada uma superfície de vidro que servia 
de suporte enquanto a substância era cortada com um gile-
te. Enquanto isso, uma pessoa acendia um cigarro e esperava 
enquanto alguma cinza se acumulasse, para ser colocada no 
cachimbo. Em seguida, tapava-se a boca do cachimbo com um 
papel de alumínio furado, adicionando-se, então, os pedaços 
de crack e a cinza (esta tem como função auxiliar na combus-
tão da droga). Considera-se que o cano do cachimbo deve ser 
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longo, a fim de proteger o rosto e evitar pequenos acidentes na 
combustão da substância.

Alguns usuários preferem o uso da “borra” ao “crack a 
vero”. “Crack a vero” foi a modalidade de uso descrita acima, 
utilizando somente crack com cinza. Fumar a “borra” significa 
reaproveitar o resto do crack que fica no fundo do cachimbo. 
Para se obter a borra, o processo é o mesmo descrito no trecho 
do diário de campo. Joga-se um pouco de álcool no cachimbo 
recém usado e em seguida queima-se a substância ainda no 
cachimbo. Depois dessa queima, com um arame, retira-se uma 
substância pastosa. Esta substância é reutilizada e queimada 
com cinza no cachimbo. 

(b) Seleção do contexto físico e social para o uso:

O grupo estudado evitava fazer uso de crack nas vias pú-
blicas, e optava por esconder o seu uso de olhares externos. A 
seleção do espaço físico para o uso é de fundamental impor-
tância para manter atividade em sigilo e longe da presença dos 
sacizeiros e da polícia, é um controle social interno para man-
ter a atividade restrita aos seus poucos participantes. O con-
trole da entrada de pessoas era feito por Vanessa e Katicilene, 
que possuíam a chave do cadeado. Sempre que iam fazer uso 
de crack nestes espaços levavam consigo uma corrente e um 
cadeado, para evitar invasões desnecessárias. Muitas vezes, 
ocorreu de eu estar presenciando uma cena de uso enquanto 
alguns homens ficam do lado de fora pedindo para entrar. Nos 
momentos em que eu estava presente o grupo nunca abria o 
cadeado, segundo eles para evitar maiores aproximações com 
os sacizeiros.

Havia identificado dois casarões da Rua 28 de Setembro, 
onde se desenvolviam rituais de consumo da substância. Um 
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deles era a residência de Katicilene, onde fiz o maior número 
de observações de cenas de uso. Fazia dez anos que Katicilene 
ocupara o, até então abandonado, casarão. Internamente o es-
paço possuía dois cômodos, uma sala e o quarto de Katicilene. 
Era uma casa sem janelas, com pouca ventilação e, quando 
chovia, as paredes e o teto ficavam bastante úmidos. No seu 
quarto, Katicilene tinha uma televisão, seus materiais de bele-
za (perfumes, esmaltes, desodorante, etc.), uma cama e três ca-
deiras. O outro casarão, este ainda abandonado, possuía uma 
fachada grande com um portão, o que lhe dava a aparência 
de uma casa de fato. Mas quando seguíamos portão adentro, 
observavamos os destroços do casarão que, a esta altura, não 
possuía nem teto nem paredes, seus limites sendo as paredes 
dos casarões visinhos. Para servir de abrigo para o consumo de 
crack, os usuários haviam construído um barracão com Eter-
nit. Dentro do barracão havia uma mesa, um sofá e duas ca-
deiras. Quando este segundo barracão era selecionado para o 
uso, o cadeado e a corrente eram também usados para limitar 
a entrada de outras pessoas no espaço.

(c) Atividades empreendidas após a administração da droga:

Logo após o consumo da substância os interlocutores re-
alizam uma série de atividades, que seguem o curso de suas 
rotinas diárias. Quando acompanhava as cenas de uso, via que 
assim que terminavam seu consumo da substância, os usuá-
rios ficavam bastante eufóricos e às vezes passávamos a discu-
tir temas que eu trazia para o grupo, como: o efeito da droga, 
o que mais lhes agradava neste efeito, a sua durabilidade e as 
vontades surgidas logo após o uso. Das pessoas que eu en-
trevistei, todas relataram sinais de euforia logo após o uso da 
droga, o que os impulsionava para realizar atividades de traba-
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lho. As atividades relatadas envolviam fazer “correrias” como 
trabalhar como guardador de carro, com reciclagem, etc e usar 
drogas lícitas como a cachaça e o cigarro. 

Recorrente nas falas dos entrevistados foi também o uso 
de crack para manter o estado de vigília, quando eles precisam 
virar a noite trabalhando, ou para remediar o cansaço de tra-
balhos que exigiam muita força física. Em absolutamente todas 
as falas, se repetiu a ligação do uso de crack à produção de 
efeitos estimulantes para suportar longas horas de trabalho, 
a fim de se obter a remuneração necessária para manter seus 
estilos de vida. 

(d) Métodos de prevenir possíveis efeitos indesejados:

Os métodos para prevenir efeitos indesejados da subs-
tância são geralmente estratégias utilizadas pelos interlocuto-
res para lidar com situações onde o efeito da droga não produz 
mais prazer. Essas situações são basicamente causadas pelo 
efeito estimulante do crack que, segundo os interlocutores, ini-
be sensações de sono e fome. Como o simples cessar do uso da 
substância não é o bastante para diminuir o efeito produzido 
no corpo, os usuários fazem uso de outra substância psicoati-
va, a maconha. Segundo relatam, o uso de maconha possibilita 
efeitos contrários, pois permite que o usuário tenha apetite e 
em seguida sonolência. Assim, quando por vezes os usuários 
sentem que estão usando o crack de forma muito intensa, op-
tam pelo “pitilho” que seria a mistura de crack com maconha. 
O uso do “pitilho”, além de mais discreto, pois lembra um ci-
garro de maconha, possibilita que o usuário saia da fissura da 
droga, quando ela vem. Podemos dizer que o uso do pitilho no 
contexto estudado é uma estratégia de regulação para o uso 
controlado de crack como se observa nas falas a seguir: 
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[...] para sair da fissura, é só ficar usando pitilho. Ai pron-
to, você tem a lombra do crack e a lombra da maconha, 
assim dá para segurar a onda (Katicilene).

A pessoa pode até sentir, mas o sono que é bom não vem, 
só depois que a pessoa usa, se fumar um baseado, certo? 
Eu acho que o pitilho não deixa o pânico de querer mais 
como fumando crack no cachimbo deixa, [...] eu não [...] 
eu já experimentei umas vezes e percebi que não deixa 
a pessoa no pânico de usar mais. A lombra é outra, é 
diferente, não deixa a pessoa tão no pânico como usando 
no cachimbo, o crack. E é totalmente diferente do pitilho, 
porque até a lombra bate de outro jeito, deixa a pessoa 
relax mesmo, a pessoa se quiser fumar outro fuma mas 
[...] Tem o autocontrole, mais seguro do que no cachim-
bo. (Jorge).

De acordo com a bibliografia referente ao tema, esta es-
tratégia que nasce do aprendizado do usuário com o manejo 
da substância, foi constatada em duas pesquisas com pesso-
as que usam crack. A primeira datada de 2000 (LABIGALINI, 
2000) revela que a maconha pode ser um recurso terapêutico 
para lidar com a dependência de crack. A segunda pesquisa, de 
Lúcio Garcia, revela o uso de pitilho por usuários controlados 
de crack.

De acordo com Becker (1976), o conhecimento de um 
consumidor de drogas deixa-o identificar efeitos colaterais não 
desejados e lidar com eles de uma forma que considere satis-
fatória. O modo como este tipo de conhecimento é passado, do 
consumidor regular para o iniciante, é importante na medida 
em que este usuário tende a reproduzir o conhecimento que 
lhe foi passado. É válido ressaltar que, segundo aquele autor, 
quando uma pessoa ingere uma substância psicoativa, a sua 
experiência será influenciada pelo conjunto de saberes e cren-
ças sobre a droga. Este saber orgânico ou nativo influencia as 
modalidades de uso da droga, as significações atribuídas à ex-
periência, as maneiras pelas quais o indivíduo interpreta seus 
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efeitos múltiplos e como responde a eles e, por fim, como lidam 
com as conseqüências da sua experiência. Assim, mesmo pes-
quisas de cunho científico, não devem deixar de levar em conta 
o saber dos usuários.

Este conhecimento é construído pelo consumidor ao lon-
go de sua vida, na constituição da sua “carreira de usuário”. 
Ao analisar a trajetória do consumo de drogas do grupo estu-
dado percebi pontos em comum no que tangia a construção 
de suas carreiras. Todos relatam uma fase de início de uso do 
crack, quando são apenas iniciantes em suas carreiras, como 
um período de descobertas, que se iniciam quando começam a 
morar nas ruas do Pelourinho. As memórias dos usos iniciais 
da substância sempre parecem muito confusas, mas todos re-
latam um sentimento de euforia, seguido de espanto na primei-
ra experiência. A figura de uma pessoa mais velha, que oferece 
o crack é também relatada em todas as carreiras de usuários. 
Essa pessoa seria a iniciadora, aquela que transmite o conhe-
cimento básico sobre o manejo da substância. Em apenas duas 
histórias de vida esta figura fazia parte da sua rede social mais 
próxima, como irmão e namorada. Em apenas uma história 
de vida há o relato do primeiro uso de crack ocorre em latas 
de alumínio; todos os outros usuários relatam começar a usar 
crack através de copos plásticos.

Por fim, um ponto recorrente nas falas dos interlocutores 
é que, na fase inicial de suas carreiras, eles teriam estabele-
cido um padrão de uso compulsivo do crack, com comprome-
timentos físicos e sociais no uso, como os sacizeiros. Com o 
passar do tempo, após experiências traumáticas entre pares, 
resolvem restringir a sua rede social de consumo e passaram a 
se preocupar mais em ocultar a sua prática de outros agentes. 
A chegada da vida adulta é o marco da vida do usuário, saindo 
do uso inicial para o regular, quando eles relatam sair da vida 
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de sacizeiro e ingressar num processo de reflexividade no uso 
de droga, engendrando métodos que promovam um uso mais 
seguro e consciente da substância.

TRAJETÓRIAS DE VIDA E CONSUMO DE DROGAS

O retorno à infância, à adolescência e a episódios mar-
cantes na trajetória do consumo de drogas dos interlocutores, 
possibilitou a compreensão do sujeito antes do seu encontro 
com a substância psicoativa (KORMAN, 1995), e após este en-
contro. Indagar sobre as suas vidas antes de passarem a usar 
crack foi uma estratégia eficiente para levar os sujeitos de pes-
quisa a refletir sobre a sua situação de vida atual. Qual teria 
sido o momento da vida em que o uso de crack se insere defi-
nitivamente, e como nascem as estratégias de uso controlado? 

Sobre os usuários de crack, podemos dizer que são pes-
soas não muito diferentes de nós, que com ele compartilhamos 
de um mesmo mundo. São sujeitos habitados pelo desejo, pela 
sexualidade, pelo amor, pela frustração, pelo abandono, pela 
morte; levam inscrita em si a sua história de vida. Questionam-
-se quanto ao sentido de suas vidas, assim como fazemos to-
dos. Têm conflitos permanentes, como todos os serem huma-
nos que habitam a Terra e convivem com a eterna angústia da 
existência.

Optei pelo uso de histórias de vida, pois entendo que os 
conhecimentos produzidos sobre os indivíduos investigados só 
são passíveis de compreensão no contexto das experiências, tal 
como são vividas e tal como são definidas em suas narrativas. 

Apresento a seguir alguns dos personagens desta trama, 
as suas histórias de vida e algumas cenas do trabalho de cam-
po realizado entre os anos de 2008 e 2009.
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Jorge – “queria continuar vivo para consertar as coisas”

Jorge é um homem alto, moreno claro e com cabelos gran-
des encaracolados. Tem 40 anos de idade e ainda mora com a 
mãe que é evangélica praticante, como ele coloca. Residem na 
Rua Fonte do Desterro, próximo ao abandonado Mercado São 
Miguel, importante ponto de venda e uso de drogas.

Certa feita eu estava acompanhando os redutores de da-
nos em sua ida a campo naquele Mercado. Enquanto conver-
sava com Antoniel, um senhor que residia no estacionamento 
do mercado, Jorge se aproximou de mim e começou a dar con-
selhos para Antoniel, com relação à sua saúde. Antoniel era 
um senhor, como tantos outros do mercado, que passava o 
dia inteiro usando a “bombinha”, nome usado para se referir a 
uma marca de cachaça muito barata. Depois de terminarmos 
a conversa com Antoniel, que já estava apresentando sinais 
claros de embriaguez, Jorge me chamou para conversar, pois 
estava interessado em conhecer o trabalho que o serviço de 
redução de danos fazia.

Relatava-me com tristeza a sua visão sobre as pessoas 
idosas que moravam neste mercado e passavam o dia toman-
do cachaça. A sua indignação se referia ao modo como essas 
pessoas eram tratadas pelas autoridades públicas, que atua-
vam no local, sempre de forma agressiva e impaciente. Ficou 
impressionado com a familiaridade com que falávamos com os 
usuários de álcool, e sempre que saia de casa atentava para a 
presença de pessoas com a camisa verde15 neste local.

A partir deste dia, passei a encontrar Jorge em outras 
cenas de uso de drogas no Pelourinho e era durante os traba-
lhos de campo na Rua 28 de Setembro que podíamos conversar 

15 Esta camisa identifica os técnicos da Aliança de Redução de Danos nas áre-
as acessadas.
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com mais calma. Jorge trabalhava todos os dias como mecâ-
nico de carros, na frente de sua casa, pela manhã e à tarde. 
Herda o gosto por consertar coisas do pai, também mecânico, 
que sempre lhe ensinava a reparar objetos que encontrava na 
rua, ainda quando era criança. Recapitulando momentos da 
sua vida, Jorge se lembra do pai e faz uma metáfora sobre o seu 
ensinamento de consertar coisas quebradas: 

Meu pai sempre me dizia que tudo nessa vida tem jeito, 
só não tem jeito para a morte. Tudo se conserta, se arru-
ma e se ajeita. Quando ele morreu eu senti isso, queria 
continuar vivo para consertar as coisas e foi aí que eu 
comecei me consertando (risos). 

Jorge falou-me sobre o momento em que ele começou a 
tentar controlar o seu uso de crack. Com a morte do pai, quan-
do tinha trinta e dois anos de idade, começou a se preocu-
par mais com a saúde, manifestando um desejo de continuar 
a vida de uma outra forma. A morte do pai colocou-lhe frente a 
questões existenciais da vida humana e, para ele, a finitude da 
vida se mostrou muito mais real neste momento. Passou então 
a adotar uma postura mais “responsável” em relação à vida, 
como relata. 

Sempre, depois de nossas conversas, no barzinho do 
Mercado São Miguel, saia impressionada com os seus relatos. 
A profundidade com que me falava da angústia frente à finitude 
da vida me lembrava Heidegger, a sua descrição das cenas de 
uso de drogas injetáveis na década de noventa era tão densa 
quanto as de Geertz, e Jorge nunca tinha lido Heidegger nem 
Geertz. Era como se precisasse me contar os detalhes da sua 
vida, para torná-la compreensível para si próprio. 

Acompanhei Jorge durante dois anos, tendo como ponto 
de encontro a Rua 28 de Setembro. Por vezes ele ia até o casa-
rão de Katicilene para fumar, ou então recorria à casa da mãe. 
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A sua mãe optava por ter o filho fumando em casa, mesmo não 
concordando com a atividade. Mas preferia fumar na casa de 
Katicilene, mesmo que a mãe não gostasse, pois lá ficava mais 
à vontade.

Jorge nasceu e se criou no Pelourinho, e me contou sobre 
a sua vida nesse bairro. Aos doze anos de idade começou a usar 
cola de sapateiro, substância muito apreciada pelos meninos 
do Pelourinho naquela época. Usar cola de sapateiro era algo 
que ele fazia aos fins de semana, quando poderia ficar na casa 
dos amigos até mais tarde. A partir dos treze anos, em contato 
com amigos mais velhos, conheceu outras drogas como ma-
conha, cachaça e cocaína. Quando tinha vinte e três anos de 
idade, um amigo próximo apresentou-lhe a cocaína injetável. 
Jorge relata que, por um tempo, tudo o que fazia era usar co-
caína injetável, passando a ficar dias na rua usando-a com os 
amigos. 

A narrativa de Jorge sobre a sua época de uso da cocaína 
enche-lhe os olhos de lágrimas e ele se lembra do amigo que 
lhe apresentara a sua primeira dose de cocaína injetável e que 
havia morrido por “overdose”, segundo conta. Considera essa 
época como “o fim dos tempos”, ele convivia corriqueiramente 
com a morte de amigos próximos, devida aos seus usos abusi-
vos da substância. 

Para ele, era difícil esconder o uso de drogas injetáveis; 
as feridas nos braços eram a marca do estigma que carrega-
va. Nesta época, contraiu o vírus HIV, ocorrência que hoje ele 
considera ter sido causado pelo compartilhamento de serin-
gas. De fato, pesquisas, realizadas no início dos anos 90 neste 
território, revelam a grande prevalência do HIV entre usuários 
de drogas injetáveis, apontando o compartilhamento de serin-
gas como o principal fator de transmissão do vírus (ANDRADE, 
1996).
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Refletindo sobre o seu uso de cocaína injetável, Jorge 
aponta que, no início dos anos 90, era muito difícil viver com 
o estigma de ser usuário de drogas injetáveis e soropositivo. 
A população local demonstrava o medo do convívio com tais 
usuários, e, por desconhecerem as formas de transmissão do 
HIV, acreditavam que o mero contato físico já seria uma via de 
transmissão. Segundo Jorge: 

Todo mundo que tinha uma marca no braço, tinha aids 
também, não tinha como sair disso. Era foda, neguinho 
via as marcas no braço e já se afastava, tratava mal. Sem 
contar que eles acharam que poderia pegar aids aper-
tando a mão. Eu me deprimi nesta época, me joguei nas 
drogas de cabeça. 

A morte precoce de amigos muito próximos era algo que 
assustava Jorge, de modo que ele procurava parar de usar co-
caína injetável, pois temia morrer. Foi quando começou a sur-
gir, na Rua 28 de Setembro principalmente, o consumo de cra-
ck em forma de “cascão”. Cascão era o nome dado ao crack de 
produção caseira, este poderia ser feito com cocaína umedeci-
da, ou, em linguagem nativa, “empastada”. Jorge acrescentava 
bicarbonato de sódio ao “pó empastado”, esquentava a mistura 
e daí tirava suas pedras de crack. Aprendeu esta técnica com 
seus companheiros de rua, que na época trabalhavam no co-
mércio da nova droga. O “cascão” era fabricado e vendido a 
baixos preços. 

Jorge relatou o começo do seu consumo de crack como 
uma tentativa de substituir o consumo de cocaína injetável, 
pois continuaria usando uma droga com efeitos similares, po-
rém com menos estigmas associados. Ao iniciar o seu consumo 
de crack, aos vinte e cinco anos de idade, Jorge desenvolveu 
um consumo compulsivo da substância, com prejuízos à sua 
saúde física. Nesta época, revela que vivia doente. Aos trinta 
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e dois anos de idade, com a perda do pai, e depois de refletir 
sobre a sua trajetória de vida, Jorge decidiu adotar métodos de 
uso mais controlados. Passou a freqüentar com mais regulari-
dade o Centro de Aconselhamento e Testagens em DST/AIDS, 
e voltou a morar definitivamente na casa da mãe, depois de 
passar uma longa temporada vivendo na rua.

Depois de oito anos de consumo da substância, aos trin-
ta e dois anos, Jorge conseguiu mudar seu padrão de vida e 
aprendeu a limitar seu consumo de crack a determinados mo-
mentos. Para isso, estabelecia horários, lugares e companhias 
específicas para o consumo da droga. Como passou a trabalhar 
de forma regular na oficina mecânica do tio, durante o dia não 
tinha mais tempo para o consumo de crack, só o utilizando 
durante o dia quando lhe sobrava tempo. Geralmente recorria 
à casa de Katicilene, no período da noite, para consumir cra-
ck. Em momentos de festa, ao usar uma maior quantidade de 
crack, afirma que utilizava o pitilho (cigarro de maconha com 
crack) para lidar com os efeitos indesejados da substância.

Mariene – “Vi que aquilo não era vida para mim”

Mariene com 25 anos de idade foi a interlocutora mais 
jovem que pude acompanhar. Era magra, morena, de cabelos 
curtos e me recebia sempre com um sorriso no rosto. Conheci 
Mariene em uma situação inusitada. Eu estava na sede16 da 
Aliança de Redução de Danos Fátima Cavalcanti (ARD-FC)17, 
havia acabado do chegar do campo e esperava os outros re-
dutores de danos para discutirmos sobre o dia de trabalho. 
Foi quando Luciana, redutora de danos da minha equipe, me 

16 A sede da Aliança de Redução de Danos se encontra na Praça XV de No-
vembro, Centro Histórico de Salvador, na Antiga Faculdade de Medicina da 
Bahia.

17 Faculdade de Medicina da Bahia.
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chamou para que a ajudasse. Desci até a Unidade de Saúde da 
Família, que funcionava no térreo da Faculdade de Medicina da 
Bahia (FAMEB) e lá estava Mariene, grávida e deitada no banco 
da sala de espera. Ela estava com muita febre e no momen-
to não havia médicos disponíveis na Unidade. Ligamos para o 
Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), descreve-
mos a situação e a atendente me informou que não seria pos-
sível deslocar uma ambulância do SAMU para atender o caso, 
pois não se tratava de uma urgência. Mariene relatou que havia 
tomado remédio para febre e que precisava descansar. Fiquei 
um tempo conversando com ela, tentando acalmá-la. Depois de 
um tempo, ela disse que já estava se sentindo melhor e foi em-
bora. Pedi que ela voltasse na mesma semana para podermos 
conversar melhor.

Depois de quase um mês Mariene foi me procurar na sede 
da ARD-FC, para me agradecer por ter cuidado dela. Ela não 
estava mais grávida e ao perguntar o que havia ocorrido, ela 
chorou e me contou que havia perdido o filho. Era moradora da 
favela da Rocinha, bem próxima a sede da ARD-FC.

Acalmei-a e pedi que ela me contasse o que estava acon-
tecendo. Chorando, ela disse que descobriu que era soropositi-
va ao fazer o exame pré-natal. Referia-se a aids como a “doença 
da morte”. Ao descobrir a sua soro prevalência, Mariene entrou 
em um processo de descuido com a própria vida; para ela a aids 
era uma doença que matava em poucos dias. 

Apreensiva e com medo da chegada da morte, Mariene 
embarcou no estilo de vida dos conhecidos como sacizeiros. 
Passava dias a fio sem comer, sem ânimo para a vida, usa-
va crack todos os dias. A certeza da morte lhe desapegava da 
vida de forma abrupta. Foi assim que, depois de ter perdido a 
criança que esperava, uma médica a chamou para conversar 
sobre a aids e os cuidados que ela deveria ter. Mariene foi des-
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cobrindo que havia como viver com aids e passou a freqüentar 
regularmente o Centro de Testagens e Aconselhamentos, onde 
pegava o seu remédio. Foi depois desse evento que ela veio me 
procurar na ARD-FC.

A princípio, achei que Mariene me procurava porque es-
tava precisando deixar de usar o crack. Estava enganada, ela 
confessou que sentiu uma extrema confiança em mim e que 
gostaria que eu a ajudasse a entender alguns fatos de sua vida. 
Tentava explicar-lhe que eu procurava fazer um trabalho em 
Antropologia sobre uso de crack, mas ela insistia em me con-
fundir com uma psicóloga e me dizia sempre: “Aqui tem coisas 
muito mais interessantes que o crack, o crack não é nada [...] 
nesse mundo aqui do Pelô tem história que você nem imagina”.

Foi assim que marcávamos de nos encontrar sempre no 
famoso “restaurante das putas”, que ficava na rua transversal 
da Praça da Sé, seguindo em direção a Rua 28 de Setembro. Ela 
não ficava confortável com o uso de um gravador e eu refletia 
que seria muito indiscreto ligá-lo naquele lugar. Mariene me 
contava a sua história de vida em conversas durante o almoço 
e quando acabava o meu turno de trabalho. Durante a noite, 
caminhávamos pelos becos do Centro Histórico e, apesar de 
muito nova, ela me contava a história de cada casarão aban-
donado. 

Vivera a sua infância e adolescência num casarão da Rua 
28 de Setembro, onde morava com a mãe e o padrasto. A mãe 
era usuária de cocaína injetável e o casarão em que morava 
era um ponto de uso, onde as pessoas “se picavam”18. Andando 
pela Rua 28 ela me mostrava os escombros do que outrora era 
o casarão em que vivia com os pais. Recordava-se de ver pes-
soas se injetando, quando era mais nova, sendo a casa em que 
morava uma cena de uso. 

18 Uso de cocaína foi via intramuscular.
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Aos oito anos de idade, quando morava apenas com a 
mãe, Mariene conta que a viu usar cocaína injetável: 

Na época eu era muito nova [...] não sabia porque a mi-
nha mãe não me deixava ver. Mas teve um dia que eu 
acordei no meio da noite e fui na sala. Ela tava la com os 
amigos se injetando, aquela cena foi horrível.

Ao completar dezesseis anos de idade, sofreu a perda da 
mãe. Quando perguntei-lhe sobre a causa da sua morte, Marie-
ne disse que a sua mãe morrera de desgosto, pois havia desco-
berto que era soropositiva e “se largava na vida”. Não cuidava 
da saúde, não freqüentava médicos e começou a usar cocaína 
injetável freqüentemente. Para Mariene, a aids, era a causa da 
morte da mãe; por isso ela havia se desesperado tanto ao pen-
sar que teria o mesmo destino da mãe.

No ano da morte de sua mãe, começou a usar álcool, ma-
conha e cocaína inalada e crack de forma intensa. Das drogas 
que começou a usar, havia se identificado mais com os estimu-
lantes. 

Com a morte da mãe, passou a viver nas ruas do Centro 
Histórico e conheceu alguns amigos que a acolheram no casa-
rão do Gravatá, lugar que adotou para o uso de drogas fora do 
alcance da polícia e do padrasto. Depois de um ano voltou para 
a casa, para tentar restabelecer o curso normal da sua vida. 
Aos dezessete anos, Mariene sofreu uma tentativa de estupro 
do padrasto e fugiu da casa, para onde nunca mais retornaria, 
segundo afirmou. 

Nesse mesmo ano, Marilene começou a “fazer vida”19 na 
zona de meretrício da Ladeira da Montanha, onde conheceu 
amigas de trabalho, e se inseriu em outras redes de sociabili-
dade. Morando em um bordel, com mais seis meninas, Mariene 

19 Fazer vida refere-se a exercer a prostituição.
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recomeçou o seu uso de crack e cocaína, às vezes até trocando 
sexo pela droga. Nas suas andanças no Pelourinho, conheceu 
Katicilene e começou e freqüentar o seu casarão. 

Um dia, na casa de Katicilene, Mariene revelou, para to-
dos os que estavam presentes, que havia começado a adotar 
um comportamento mais saudável com relação ao uso de cra-
ck. Segundo contou, ocorrera um fato que a mobilizara para 
uma mudança de postura. Após passar dois dias ininterruptos 
usando o crack (ela se refere a esta atitude como própria de 
uma sacizeira que não sabe a hora de parar de usar a droga), 
sem dormir ou comer e cansada, resolvera fazer um programa, 
pois havia ficado dois dias sem trabalhar. 

Ao invés de ir ao bordel, Mariene resolveu fazer pista,20 e 
aceitou o primeiro programa que apareceu. O espaço do bordel 
oferece uma segurança maior para os programas, pois há sem-
pre um ou mais homens que fazem a segurança das garotas, 
mas a rua não. Nesse programa, Mariene sofreu agressões físi-
cas, sendo humilhada por seu cliente, por ser uma “sacizeira”. 

Foi horrível este dia para mim, eu já estava me sentindo 
mal pelas noites que passei usando o crack. Via que era 
prejudicial para mim, que me deixava muito deprimida; 
eu ficava sem trabalhar e me descuidava demais. Quan-
do aquele homem me agrediu e me chamou de sacizeira, 
eu não agüentei. Vi que aquilo não era vida para mim. 

Mariene considera que quando tinha dezenove anos a 
sua vida mudou muito. Conheceu um homem mais velho, de 
trinta e cinco anos de idade, com quem se casou e teve um fi-
lho. Saiu da prostituição, a pedido do marido e foi morar com 
ele na Rocinha, onde passou a trabalhar em casa com venda de 
doces. O marido de Mariene também fazia uso de crack, mas 
apenas nos fins de semana, quando o filho ia passar o dia com 

20 Fazer pista se refere a fazer um programa fora do espaço do bordel.
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a avó. Mariene passou então a fumar o crack com o marido nos 
fins de semana e, durante a semana, visitava Katicilene para 
usar a droga com ela.

Segundo Mariene, o seu contato com Katicilene a havia 
ajudado muito, pois ela a ensinou a “segurar às rédeas”, como 
diz, com relação ao uso de crack. Quando quis parar de usar 
o crack, Katicilene indicou-lhe que ela começasse a fumar ma-
conha. Segundo Marilene, a maconha fazia com que ela esque-
cesse a fissura do crack, até o ponto que ela começou a parar 
de usá-lo de forma diária.

Aí o crack era para mim uma coisa assim [...] como quan-
do eu queria sair do feijão com arroz entendeu? Até hoje, 
uso o crack para festejar, quando quero entrar no reggae. 
Nos dias normais uso a ganja (maconha) que relaxa e faz 
esquecer das coisas duras da vida.

Macarra – “O meu negócio é correria”

Macarra é um homem de trinta e sete anos de idade que 
trabalha como guardador de carro e às vezes, faz reciclagem 
na Praça da Sé e no Gravatá. Sempre que ia almoçar, me en-
contrava com ele que algumas vezes me acompanhava duran-
te o almoço. Conheci-o durante o trabalho de campo naquela 
região e, durante o horário de almoço, fui estabelecendo um 
vínculo com ele, de modo que ele começou a me relatar de 
forma espontânea, sem que eu perguntesse, sobre a sua vida 
no Pelourinho. 

Macarra vivia no bairro de Cajazeiras e, desde muito jo-
vem, ia ao Pelourinho. Com vinte anos de idade, saiu com um 
colega de bairro para curtir o final de semana no Pelourinho, 
pois sabiam que lá circulavam mulheres estrangeiras que se 
interessavam por brasileiros. Freqüentando o bairro todos os 
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fins de semana, Macarra construiu a sua rede de amigos. Ele 
relata já ter usado cola de sapateiro aos doze anos de idade, 
com amigos do bairro e aos vinte anos, depois que começou a 
freqüentar o bairro do Pelourinho, se tornou usuário de álcool, 
cocaína e maconha.

Foi nessa época que Macarra vivenciou a morte da mãe, 
devido a diabetes. Começou então, a morar na rua, junto com 
amigos feitos no Pelourinho. Morar na rua, para ele significava 
ficar longe das regras impostas pelo pai, que sonhava em ter 
um filho que seguisse a sua profissão de borracheiro. Quando 
Macarra começou a fazer uso de drogas, seu pai não o tolerou 
mais e o expulsou de casa.

Como o bairro em que morava, não apresentava meios de 
conseguir dinheiro e o Centro Histórico era considerado como 
um local onde era fácil o acesso a meios de subsistência, Ma-
carra se estabilizou no Pelourinho. Neste local, ele poderia aju-
dar os comerciantes em suas várias atividades, uma delas era 
descarregar as mercadorias. Desta forma conseguia dinheiro 
para a manutenção do seu estilo de vida.

Aos vinte e quatro anos, Macarra conheceu a mãe dos 
seus filhos e os dois começaram a morar juntos. Foi ela quem 
lhe apresentou o crack pela primeira vez e, assim, começaram 
a usar a droga em sua própria casa ou então na casa de alguns 
amigos vizinhos. No começo, relata terem feito uso de crack em 
copos de plástico; depois passaram a fumar no cachimbo, pois 
isso permitia o acumulo da borra Foi nesta época que Macarra 
começou a usar o crack habitualmente, sem grandes preocu-
pações com a sua saúde, até o dia em que a sua esposa mor-
reu, segundo ele devido a um ataque cardíaco. Ele estava com 
vinte e nove anos de idade.

A morte da mulher havia sido causada pelo seu descuido 
com a saúde. Ela não deveria fazer uso de álcool segundo in-
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dicações médicas, tampouco poderia usar drogas estimulantes 
como o crack. Ela, porém, pouco se importava com tais restri-
ções e usava cachaça com crack diariamente. Depois que ela 
morreu, Macarra descobriu que era soropositiva e que ele havia 
contraído a doença dela. Ao ir ao médico descobriu também 
que tinha tuberculose em estágio inicial. 

Macarra, que gastava então boa parte do dinheiro que 
conseguia com seu uso de crack, passou a refletir sobre a sua 
condição de saúde e resolveu buscar ajuda em Unidades de 
Saúde localizadas no Pelourinho. Iniciou um tratamento de 
HIV, no Centro de Orientação e Aconselhamento localizado no 
bairro do Garcia, próximo ao Pelourinho. 

Com relação à adoção de práticas que o ajudassem a con-
trolar seu uso de crack, Macarra relata que não teve problemas 
em reduzir o consumo: 

Quando eu queria eu parava e pronto. Via que o bagulho 
tava doido demais para a minha cabeça e começava a 
usar outras paradas, como a bombinha. Aí eu tomo ca-
chaça, fumo um beck e nem lembro da onda da pedra. 
Mas eu gosto de fumar minha pedra de vez em quando. 
Me deixa ligado, ai vou e faço um monte e correrias [...] 
limpo um carro aqui, faço um serviço para o povo do ho-
tel, faço o meu corre.

Podemos observar nesta fala algumas das estratégias uti-
lizadas pelo interlocutor para regular consumo de crack. Den-
tre elas está à substituição do uso de crack por outras subs-
tâncias psicoativas como a álcool e a maconha. Com relação ao 
consumo de crack e às atividades empreendidas sob o efeito da 
droga, Macarra falou muito sobre o seu uso da substância para 
auxiliar em atividades de trabalho, como enfatiza: “Fumando 
crack eu gosto de trabalhar. É... pintar qualquer serviço aí, já 
de cara é um pouco maresia”. 

Crack-contextos, padroes e propositos de uso.indd   294 12/07/2013   10:54:00



295
MacRae, Tavares, Nuñez

Vanessa – “Envelheci e fui aprendendo umas coisas”

Vanessa é uma mulher de trinta e oito anos de idade e 
junto com Katicilene é uma das minhas interlocutoras chave. 
Conheci Vanessa durante o trabalho de campo na Rua 28 de 
Setembro, e desde a nossa primeira conversa descobrimos afi-
nidades que nos aproximavam mais a cada encontro. Vanessa 
é uma mulher que se destaca no cenário da Rua 28 de Setem-
bro, anda sempre muito arrumada, com cabelos bem cuidados, 
unhas sempre pintadas, lábios carnudos com batom vermelho 
e roupas sempre muito bonitas que a deixam elegante. Todos 
os meus outros interlocutores se preocupavam com a sua esté-
tica, mas não tanto quanto Vanessa. 

Com gestos delicados e uma fala mansa, Vanessa me 
contou sobre as regras de convivência na Rua 28 de Setem-
bro, principalmente no que tangia ao seu grupo social, formado 
pelos usuários que se encontravam regularmente no casarão 
de Katicilene e no casarão em ruínas. Descreveu a divisão do 
território, (como demonstrado no capítulo 1) com uma precisão 
que me surpreende. 

Vanessa era uma figura muito solicitada na Rua 28 de 
Setembro e alguns consumidores de crack mais jovens a cha-
mavam de mãe. Isto porque sempre que estavam doentes, re-
corriam a ela, que tinha uma caixa de remédios sempre à mão. 
Para Vanessa, cuidar destes jovens seria como uma vocação; 
como nunca tivera filhos, via nos meninos do Pelourinho uma 
forma de exercer o seu lado materno. 

Vanessa era uma das comerciantes de crack do local e 
se considerava uma “laranja”, pois era a negociadora da dro-
ga; não chegava a portar grandes quantidades. Para ela, esta 
atividade era mais rentável e segura do que a prostituição ou a 
prática de pequenos roubos, permitindo-lhe o sustento do seu 
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consumo. Ao contrário de descrever a atividade como perigosa, 
Vanessa revelou que, como vendedora de crack, ela teria uma 
segurança a mais naquele território, já que os consumidores da 
droga estavam sempre por perto para garantir que ela pudesse 
desenvolver a sua atividade sem maiores problemas.

Vanessa contava com uma rede social que a auxiliava 
em todas as etapas do comércio de crack, desde a obtenção 
da substância até a sua venda. Durante as nossas conversas, 
tentei buscar mais informações sobre essa rede, mas Vanessa 
relutava em se aprofundar no assunto, preferindo falar sobre a 
sua história de vida e sobre a dinâmica do consumo de crack 
no Centro Histórico de Salvador.

A nossa relação de pesquisa, se caracterizava por uma 
interlocução de fato. Eu levava para Vanessa as minhas im-
pressões do campo e ela me passava a sua percepção. Ela foi 
uma das poucas interlocutoras com quem pude conversar mais 
aprofundadamente sobre a minha pesquisa em antropologia, 
pois ela se mostrava bastante interessada por este tema de pes-
quisa. Eu falava sobre os autores e conceitos, tentando levar 
para ela a minha percepção sobre o campo investigado. Vanes-
sa se fascinava com os temas que eu trazia da antropologia dos 
usos de drogas e via na nossa relação uma possibilidade de 
maior compreensão da realidade local em que estava inserida. 

Vanessa era formada em relações internacionais por uma 
Universidade particular. Sua linguagem se destacava da lin-
guagem das outras pessoas que encontrávamos em campo. 
Possuía um grande poder de reflexão sobre a realidade social 
que observávamos no Pelourinho, mais precisamente nos terri-
tórios psicotrópicos.

A história sobre o começo do seu consumo de crack é 
interessante. Diferente dos outros interlocutores, Vanessa não 
tinha uma trajetória de consumo de drogas ilícitas. Começara a 
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fazer uso de álcool aos doze anos de idade e até os vinte e dois 
anos não havia consumido nenhuma substância ilícita.

Aos vinte e três anos de idade, depois de terminar a sua 
graduação em Relações Internacionais, começou a trabalhar 
em um grande hotel do Centro Histórico de Salvador, na área 
de Relações Humanas. Foi quando conheceu um jovem, um 
dos filhos do dono do hotel, com quem começou a desenvolver 
uma amizade.

Certa feita, quando tinha acabado de finalizar o seu tra-
balho e estava indo para casa, ele a chamou para tomar uma 
cerveja em um dos quartos do hotel, e ela aceitou. No quar-
to, ele ofereceu uma quantia de dinheiro para que ela ficasse 
com ele, fazendo-lhe companhia no seu consumo de crack. Ini-
cialmente, Vanessa desconhecia a substância que ele estava 
consumindo e preferia tomar cerveja. Durante algumas noites, 
Vanessa acompanhava o amigo no seu uso de crack e ficava 
sempre muito curiosa em observar seu uso.

Motivada por curiosidade sobre o efeito da droga, Vanes-
sa pediu para experimentar. Depois da primeira noite de uso, 
pediu para o amigo ensinar-lhe tudo, onde se vendia e princi-
palmente, como preparava a substância para o consumo. Ini-
cialmente, usava em copos de plástico de água mineral; logo 
em seguida, quando começou a fazer uso regular da substância 
aprendeu a fazer o próprio cachimbo. Aos vinte e quatro anos 
de idade, já usava crack todas as semanas e começou a fre-
qüentar a Rua 28 de Setembro e o Gravatá.

Durante suas idas àquela rua, arranjou um namorado 
que na época trabalhava com o tráfico de drogas. Nesse tempo, 
Vanessa não conseguia controlar o uso da substância e chegou 
a perder o emprego pois, ao invés de ir para a casa após o tra-
balho, ficava no Pelourinho com o namorado, usando crack até 
o dia amanhecer. No dia seguinte, não agüentava ir ao trabalho 
e ficava com o namorado em uma pousada.
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Vanessa passava a maior parte do tempo vivendo com o 
namorado, na sua casa da Rua 28 de Setembro e começou a 
ajudá-lo na venda de crack. Descrevendo o seu estilo de vida, 
quando era ainda uma consumidora iniciante de crack, revela: 

Naquele tempo eu era o próprio saci, ainda bem que en-
velheci e fui aprendendo umas coisas. Nêga você acre-
dita que eu não tomava banho, vivia suja, mal vestida e 
fumava na frente dos homi? Eu não tinha um pingo de 
juízo na cabeça. Vê se você me vê hoje assim? De jeito 
nenhum, eu não sou sacizeira, sou usuária e vira e mexe 
monto minha banquinha. Tenho que me plantar!

Aos vinte e seis anos de idade, Vanessa começou a se 
preocupar com o seu consumo de crack, que já havia lhe cau-
sado danos sociais, como brigas com seus pais e a perda do 
emprego. Por decisão do pai, começou a frequentar o CETAD21 
e a fazer tratamento na clínica. Na mesma época, ingressou na 
Igreja Universal do Reino de Deus e passou seis meses sem fa-
zer uso da droga, voltando a morar na casa dos pais.

Após um tempo, Vanessa voltou para a Rua 28 de Setem-
bro, com o objetivo de criar adeptos para a Igreja. Para ela, a 
inserção da religião na vida das pessoas auxiliaria no controle 
do uso da droga. Porém, ao regressar a este território, retomou 
o vínculo com o namorado e com os seus amigos consumidores 
de crack e voltou a usar e vender crack.

O seu retorno à vida na Rua 28 de Setembro aconteceu 
agora de outra forma. Gostava de estar na rua, com seus ami-
gos do Pelourinho e sentia que tinha uma missão de ajudá-los 
na vida. Nessa época, Vanessa já havia voltado a morar com os 
pais, passando alguns dias na Rua 28 de Setembro e depois re-
gressando a casa dos pais. Quando perguntei se ela continuava 

21 Centro de Estudos e Terapia do Abuso drogas da Universidade Federal da 
Bahia (CETAD/UFBA).
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a frequentar a Igreja, disse-me que não precisava freqüentar a 
igreja para multiplicar a palavra do “Senhor”. A sua vida reli-
giosa parecia-lhe não se chocar com a vida de usuária de crack, 
como revela abaixo:

Quando voltei para o Pelourinho, tinha aprendido a pala-
vra do Senhor e queria levá-la para meu parceiro e nossos 
amigos. Via que eu não precisava me afastar de tudo aqui-
lo, que era a minha (enfática) vida, para pregar a palavra. 
Eu sou assim, gosto do movimento, da bagunça e também 
prego a palavra do Senhor. Tenho certeza que sou a pes-
soa que mais pode falar de Deus neste lugar aqui.

Vanessa considerava que o novo estilo de vida que havia 
adotado impedia que ela continuasse a fazer um uso descon-
trolado da droga. Estabeleceu, assim, algumas estratégias para 
aliar o consumo da droga a outras atividades da sua vida como, 
por exemplo, auxiliar os pais na gerência de um mercadinho 
no bairro onde moravam, reservar dias específicos para ir ao 
Pelourinho encontrar-se com o namorado e os amigos, assim 
como a fazer uso de outras drogas, como o álcool e a maconha, 
que podia consumir na casa dos pais.

Refletindo sobre a sua trajetória de consumo de crack, 
concluímos que, a partir dos seus vinte e seis anos de idade, Va-
nessa havia começado a fazer um uso controlado de crack e se 
afastara do estilo de vida dos denominados “sacizeiros’’ para se 
enquadrar na categoria dos usuários, contabilizando doze anos 
de uso controlado de crack. Quando lhe perguntei se desejava 
parar de usar o crack, Vanessa disse que não tinha maiores pro-
blemas em usar a droga, logo não pensava em parar.

Katicilene – “Eu quando eu fumo, não tenho saci”

Minha primeira interlocutora de pesquisa foi Katicilene, 
que me introduziu no campo, apresentando-me aos outros in-
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terlocutores. Era uma figura central na dinâmica social do ter-
ritório do Pelourinho, principalmente na Rua 28 de Setembro. 

Katicilene morava no casarão na Rua 28 de Setembro ha-
via cerca de dez anos, e no Pelourinho morou vinte e seis anos 
ao todo. Era uma figura bastante conhecida no território, pois o 
seu casarão era uma das principais cenas de uso de crack para 
alguns consumidores do Pelourinho, principalmente aqueles 
mais próximos a ela. Assim como Vanessa, Katicilene era muito 
solicitada pelos consumidores para as mais variadas deman-
das como, por exemplo, escutar as aflições dos companheiros. 
Passei incontáveis tardes no casarão de Katicilene, onde a via 
receber pessoas, que falavam das aflições da vida na rua.

Como tinha uma compreensão bastante lúcida sobre a 
realidade social do uso de drogas no Pelourinho e apresentava 
um especial interesse em adquirir novos conhecimentos para 
intervir em sua comunidade, Katicilene era a interlocutora per-
feita para a investigação que me propunha a fazer. Ganhar a 
confiança de Katicilene me possibilitaria acessar com mais pro-
ximidade outras redes de usuários de drogas ilícitas no Pelou-
rinho.

Katicilene se preocupava bastante com os moradores do 
Pelourinho e dividia comigo as suas apreensões com relação 
à reforma do Centro Histórico que, segundo ela, estava expul-
sando os “verdadeiros” moradores do bairro. Quando falava dos 
verdadeiros moradores, ela se referia aos moradores antigos, 
que haviam construído a história do Pelourinho que hoje viven-
ciamos. Com uma visão bastante crítica, Katicilene era muito 
pessimista com relação ao destino da população consumidora 
de drogas ilícitas naquele território que, segundo ela era vítima 
de constante violência da polícia local.

Quando criança morara no bairro de São Caetano com a 
mãe, o padrasto e dois irmãos mais novos. Cansada dos confli-
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tos com o padrasto, fugiu de casa aos dezessete anos e foi, junto 
com algumas amigas, para o Pelourinho. O seu padrasto vivia 
constantemente bêbado e muitas vezes chegava a espancá-la 
e a mãe. Quando Katicilene conversava com a mãe, sugerindo 
que ela deveria se separar dele, a sua mãe a respondia de forma 
bastante irritada alegando que a única maneira que tinham 
para se sustentar era através da renda que o marido lhe dava. 

Aos dezessete anos de idade, começou a usar cola de sa-
pateiro e álcool; suas amigas, que eram bem mais velhas do 
que ela, usavam maconha e cocaína inalada. Katicilene vivia de 
prostituição e da venda de pequenas quantidades de cocaína. 
Exercia todas essas atividades junto à sua rede de amigos, até 
o dia, em que conheceu um “gringo”22 que lhe deu um valor 
a mais para o programa. Suas amigas viram a quantidade de 
dinheiro que ele havia dado para Katicilene e propuseram que 
todas fossem fazer uma festa naquele dia. Foi quando experi-
mentou cocaína inalada, pela primeira vez.

Aos vinte anos de idade, Katicilene já fazia um uso oca-
sional de cocaína inalada, principalmente durante os progra-
mas, pois o uso da droga lhe auxiliava a agüentar ficar acorda-
da a noite toda. Nessa mesma época, começou a usar maconha 
de forma constante e, em seguida se tornou usuária regular da 
droga. Os efeitos buscados no uso da maconha eram o rela-
xamento do corpo e a sensação de sonolência e fome. No final 
do dia de trabalho, fazia o seu ritual de “fumar o beck”23 que a 
auxiliava a reduzir os efeitos estimulantes da cocaína. 

Morava em um casarão abandonado, localizado na La-
deira da Preguiça, com suas amigas, com quem dividia as des-
pesas de casa. Nunca deixava de ter contato com a mãe, mas 
a suas visitas sempre eram algo desagradáveis, pois sua mãe 

22 Estrangeiro.
23 Fazer uso de maconha em formato de cigarros.
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dizia que não queria que ela fosse visitá-la, pois sabia que ela 
era uma usuária de drogas. Katicilene deixou claro que ficava 
triste com a reação da mãe, e dizia sofrer com o preconceito 
contra pessoas que usam drogas.

Aos vinte e sete anos, conheceu o homem, que viria a 
ser o seu marido. Foi com ele que experimentou pela primeira 
vez o crack, utilizando como cachimbo um copo de plástico. A 
princípio não gostava muito do efeito do crack puro e recorria 
ao uso do pitilho, pois era a forma de associar uma droga que 
a deixava “ligada” com outra que a acalmava. Porém, como o 
marido era usuário ocasional de crack puro, acabava fumando 
para acompanhá-lo. Descrevendo o efeito da droga no seu cor-
po, Katicilene relatou:

Eu quando eu fumo, não tenho saci, nunca tive. De sair 
correndo, ficar assustada, não me cuidar. Como é que 
se diz [...] tem gente que dá um pau e fica catando coisa, 
tem uns que dão um pau e ficam logo nervoso. Isso é o 
saci. Eu não fico assim não, Deus me livre. 

Observamos na fala de Katicilene, a idéia que se tem do 
“sacizeiro”, e do comportamento correlato, que seria o “saci”. É 
recorrente no discurso da interlocutora a idéia de que o saci-
zeiro era um tipo de consumidor diferente dela e de seus com-
panheiros.

Ao refletir sobre a sua trajetória de consumo de crack, 
ela dizia que nunca havia sido uma consumidora compulsiva; 
quando fazia uso do crack era apenas com o marido e seus 
amigos. Ao começar a morar na Rua 28 de Setembro, passou 
a comercializar crack, o que a impedia de consumir grandes 
quantidades, segundo ela.

Com relação a modalidades de consumo da droga, Katici-
lene dizia fazer uso do resto de crack, a “borra”. Esta substân-
cia seria mais concentrada do que o crack puro, de modo que, 
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durante uma roda de fumo da substância, a usuária sempre 
aguardava todos fumarem para pegar a borra acumulada no 
fundo do cachimbo.

Katicilene enfatizava sempre com muita naturalidade, as 
diferenças entre as formas de se consumir o crack, e me fez 
ver o equívoco da idéia de que o consumo de crack produziria 
violência ou assaltos. Segundo Katicilene:

Eu vivo há mais de 20 anos no Pelourinho, é muito tem-
po. Aprendi muita coisa aqui, que escola nenhuma te 
ensina, tá me ouvindo? Você pensa que o povo mata e 
rouba por causa do crack? Desde que o mundo é mundo, 
tem gente que mata, rouba, engana [...] e ninguém pre-
cisou usar nada para isso [...] vendo assim hoje, parece 
que o crack inventou a violência né? Parece que esse Pe-
lourinho era uma beleza até o crack chegar [...] que nada. 
A miséria aqui é velha [...] e o crack é uma droga nova. 
Naquele tempo o povo roubava e matava por causa da co-
caína. Hoje por causa do crack, e amanhã??? Neguinho 
pensa que a gente aqui é otário [...] e esse povo aí, tudo 
com estudo, falando uma coisa dessas, tratando mal o 
povo por causa de uma droga [...].

Aqui, Katicilene fala muito significativamente de sua in-
dignação frente ao preconceito sofrido pelas pessoas que con-
sumem crack no Pelourinho. Durante as conversas de campo, 
ela sempre resgatava essa idéia, de modo que a interlocução 
estabelecida com ela foi o grande impulsionador da desmis-
tificação do consumo de crack, que se tornou uma premissa 
importante do meu trabalho.

Lembro-me da nossa última interlocução, quando fui à 
sua casa logo depois do almoço. Katicilene havia me contado 
que era soropositiva, que há muito tempo havia contraído sífilis 
e, mais recentemente, havia descoberto uma tuberculose em 
estágio avançado. Apesar de parecer uma figura muito atenta 
às problemáticas daquele território, descuidava-se da sua saú-
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de e recusava-se a freqüentar a unidade de saúde, que ficava 
muito próximo à sua casa.

Muitas vezes, eu, de forma um tanto quanto insistente, 
falava da necessidade dela ir ao médico e tratar suas enfer-
midades. Katicilene, entretanto, confessava não acreditar no 
poder dos médicos, e muito tranquilamente, me falava que pre-
feria morrer a ter que freqüentar a unidade de saúde. Ela me 
revelava que inúmeras vezes fora maltratada ao ingressar no 
serviço e que essa postura fazia com que os moradores da 28 
de Setembro que “estavam envolvidos com drogas”, não procu-
rassem aquele posto de saúde.

No mês de novembro de 2009, Katicilene faleceu. Segundo 
o seu marido, ela estava febril e após poucos dias não agüentou 
mais e morreu. Soube disso apenas duas semanas após o seu 
falecimento, quando estava voltando para casa e Macarra me 
parou no meio do caminho para me comentar, pensando que eu 
já soubesse. Ela havia deixado com ele um recado, que precisava 
falar com urgência comigo. Porém a sua mensagem me chegou 
no mesmo momento em que recebi a notícia da sua morte.

A CULTURA DE USO DE CRACK E  
CARREIRAS DESVIANTES NO ESTADO PUNITIVO

Este trabalho visa apresentar um conjunto de idéias e 
crenças correntes entre um grupo específico de moradores do 
território do Pelourinho, com relação ao uso de crack. Objetivei 
sistematizar as trajetórias de vidas e apresentá-las de forma a 
tornar compreensíveis as variações no consumo da droga ao 
longo da vida dos indivíduos, ressaltar a ocorrência de uma 
modalidade de uso controlado da droga. Atentou-se, neste sen-
tido, ao conjunto de entendimentos adquiridos através da ex-
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periência com a substância psicoativa para a constituição da 
“carreira” do usuário.

Compreendo que este conjunto de entendimentos, idéias 
e crenças acerca do consumo de uma substância psicoativa 
constitui o que pode ser denominado de “cultura de uso de 
drogas”, conceito formulado pelo sociólogo Howard Becker. De 
acordo com aquele autor, a socialização entre os consumidores 
de drogas gera a circulação de um grande número de experiên-
cias que são compartilhadas entre pares. A circulação destas 
experiências produz um conjunto de entendimentos comuns 
sobre a droga, suas características, os efeitos percebidos e 
compartilhados, assim como maneiras em que a droga pode ser 
melhor utilizada (BECKER, 1976). Este entendimento, denomi-
nado de cultura da droga, demarca modos de comportamento 
específicos para determinados grupos lidar com o uso dessas 
substâncias ao longo de sua vida.

A experiência de um usuário ao consumir um produto 
psicoativo é grandemente influenciada pelo seu repertório de 
saberes e crenças sobre a droga. Tal conjunto de idéias exerce 
uma função importante na adoção de diferentes modalidades 
de uso da droga, na atribuição de significados à experiência, 
na interpretação dos efeitos percebidos e nas suas maneiras de 
lidar com as conseqüências de suas práticas.

O trabalho de campo, realizado nesta pesquisa, buscou 
conhecer os cenários nos quais as drogas são tomadas e o seu 
efeito específico, nas experiências daqueles que delas partici-
pam. Observamos que o efeito das experiências com drogas de-
pende das relações sociais e dos entendimentos culturais que 
surgem entre aqueles que usam a droga. O conhecimento gera-
do nos grupos de usuários serve para organizar suas atividades 
de consumo e interpretar suas experiências com drogas. 
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Assim, torna-se, mais uma vez, patente a complexidade 
do fenômeno do uso de drogas, o caráter heterogêneo dos seus 
consumidores, os diferentes momentos de sua vida e a impor-
tância de se levar em conta fatores estruturais no âmbito das 
políticas públicas. Acredito que determinados usos de drogas 
mais disfuncionais constituem um sintoma social, a ser enten-
dido no contexto global e histórico da ausência de propostas 
políticas sólidas e eficazes para lidar com as questões referen-
tes à marginalização social.

A inserção na marginalidade, somado ao uso de drogas 
ilícitas, faz com que usuários adotem comportamentos des-
viantes (VELHO, 1981) em relação ao prescrito pelo imaginá-
rio social hegemônico. Estes comportamentos se contrapõem à 
norma social que prega a abstinência e parte das concepções 
médicas da produção de saúde; o uso de drogas seria, então, 
um desvio a esta regra.

A total ausência de políticas públicas sólidas, adequadas 
às reais necessidades sociais desses indivíduos, e o forte inves-
timento público em ações punitivas, fazem com que o Estado 
atue como uma máquina de produção de marginalidade. Na 
ausência de uma rede de assistência social, o individuo que 
vive nesse contexto de exclusão não tem suporte social que 
possibilite o seu acesso à saúde, moradia e emprego. Criam-
-se, então, as condições ideais para que o indivíduo ingresse 
no mercado informal, e até ilícito, de trabalho em sua busca, 
através dos meios disponíveis no seu contexto social, por um 
suporte para sua existência material.

A reformulação do Estado, numa era em que predomi-
na hegemonicamente a ideologia do mercado, tem favorecido o 
avanço neoliberal. Os Estados atuais podem não mais exercer o 
direito de propriedade de usar e abusar dos sítios de construção 
da ordem, mas ainda afirmam sua prerrogativa essencial de so-
berania básica: o direito de excluir (BAUMAN, 2005, p. 45).
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O Estado que se volta para atender às populações margi-
nalizadas, é o chamado Estado Punitivo, pois para esta popula-
ção reserva um ideal de repressão. Waquant (2005) aponta para 
a “fronteira sagrada” entre os cidadãos de bem e as categorias 
desviantes, que separa os pobres “merecedores” e os “não me-
recedores”, aqueles que merecem ser salvos e “inseridos” no cir-
cuito do trabalho assalariado instável e aqueles que, doravante, 
devem ser postos no índex e banidos, de forma duradoura.

É a partir dessa perspectiva que procuro entender como 
os indivíduos estudados se engajam cada vez mais no com-
portamento desviante. Tal comportamento é fruto de um jogo 
interlocutório entre as regras sociais impostas e as condições 
sociais que são dadas e que fomentam o seu desvio. Numa 
perspectiva relativista entendemos a difração da norma como 
uma possibilidade que é dada no contexto de indivíduos que 
não conseguiram se integrar as normas da sociedade contem-
porânea. Sendo assim, entendemos a inserção de um indivíduo 
no comércio ilegal de drogas, por exemplo, como uma possi-
bilidade que é dada naquele determinado contexto social, no 
qual outras alternativas de empregabilidade não atendem as 
demandas do seu estilo de vida.

O desvio da norma é então a norma do desvio. Impossi-
bilitados de se inserirem na norma construída por indivíduos 
socialmente integrados, que possuem emprego fixo, moradia, 
alimentação digna, condições de acesso aos serviços de saúde 
e uma possibilidade diversa de consumo de bens, os desvian-
tes interagem com as condições sociais que lhes são impostas. 
Sem acesso a uma educação formal não possuem qualificação 
que lhe garanta um emprego fixo, não possuem residência, car-
teira de identidade ou condições de manterem uma existência 
segura. Assim, só lhes resta buscar a sobrevivência nas mar-
gens da sociedade.
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Para Waquant (2005), essa estratégia atribui causas mé-
dicas para os problemas sociais. Consiste em tratar os que so-
frem uma exclusão sistêmica e social como se suas condições 
precárias fossem devido a patologias individuais pré-existen-
tes. Assim, profissionais de saúde são chamados para lidar 
com problemas cujas causas principais são de natureza sócio-
-política. Desse ponto de vista, o tratamento ao uso de crack 
como patologia individual, é uma técnica para invisibilização 
dos problemas sociais que o Estado não tem se preocupado em 
tratar de forma profunda.

Contribuições para a Política de Drogas Brasileira

Questões relacionadas ao uso de drogas necessitam de 
abordagens amplas. Além de se pensar na natureza do produ-
to sendo consumido, torna-se necessário procurar conhecer os 
usuários em suas múltiplas redes, atentando para suas formas 
de sociabilidade, seus estilos de vida e as diversas maneiras 
como interagem com seu entorno, seja através de deslocamen-
tos, encontros ou conflitos. Aqui fatores como a socialização 
de gênero, idade, classe social, etnicidade e orientação sexu-
al podem se mostrar de grande relevância, sendo necessário 
desmistificar a falsa homogeneidade, comumente atribuída aos 
usuários e usuárias de drogas. Para embasar devidamente as 
intervenções sociais voltadas a este público, é imprescindível 
a realização de trabalhos de campo onde se construam estra-
tégias de consumo mais seguro, em parceria com os sujeitos.

Reconhecendo a importância da “cultura da droga’’, de-
tectada por Becker (1977), fica evidente a grande importância 
dos estudos científicos que levam em conta o saber, construído 
pelos usuários em suas redes de sociabilidade, em relação a 
formas mais proveitosas e seguras de uso de crack. A realização 
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de tais estudos é fundamental para a elaboração de políticas 
públicas que dialoguem com as necessidades sócio culturais 
dos indivíduos. O que possibilita a construção de estratégias 
que tenham como ponto de partida este saber do usuário é o 
trabalho de campo, na perspectiva da Redução de Danos. As 
práticas dos redutores de danos buscam valorizar o saber da 
população com a qual trabalham – as pessoas que usam dro-
gas – para o planejamento e ações de intervenção, buscando 
uma discussão coletiva e não restrita ao campo das disciplinas 
acadêmicas e aos seus especialistas.

O trabalho em redução de danos com este público deve 
produzir o que Campos (2006) chama de “efeito Paideia”, ou 
seja, deve possibilitar a construção de sujeitos co-gestores (co-
gestão definida como compartilhamento de poder) de saúde, 
tendo como pano de fundo o seu horizonte de experiências vi-
vidas na comunidade. Retira-se, assim, a primazia da reflexão 
sobre estratégias de produção de saúde dos gestores institucio-
nais, que por vezes desconhecem a realidade vivida pelos usu-
ários. Abre-se então a possibilidade de emergirem novos sujei-
tos atuantes e implicados neste processo. Seria uma educação 
para a vida tendo como escola a própria vivência, mediante a 
construção de modalidades de co-gestão que permitam às pes-
soas que usam drogas participarem do comando de processos 
de trabalho, de educação, de intervenção comunitária e, até 
mesmo, do cuidado de sua saúde e de seus pares.

Dito isto, proponha que a atual política de drogas, para 
ter eficácia, deverá se integrar a outras políticas sociais, tor-
nando-se uma política transversal, e se embasar em conhe-
cimentos de cunho científico interdisciplinar (incluindo as ci-
ências humanas), em diálogo com o conhecimento do sujeito 
consumidor de drogas. Somente dessa forma, será possível 
podemos produzir abordagens que levem em considerações as 
particularidades comunitárias. 
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