
XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay. 

GT 18.  DROGAS, POLÍTICAS PÚBLICAS, SAÚDE E CONSUMIDORES 

Coordinadores:  

Beatriz Labate.  Professora Visitante do Centro de Pesquisa e Estudos de Pós-
Graduação em Antropologia Social (CIESAS), em Guadalajara e Cofundadora 
do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP). 
blabate@bialabate.net. 
Frederico Policarpo de Mendonça. Doutor em Antropologia, professor do curso 
de Políticas Públicas na Universidade Federal Fluminense. Pesquisador do 
Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos (InEAC/UFF) e 
do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP) 
fredericopolicarpo@yahoo.com.br.  
Los coordinadores son parte del NEIP, Núcleo de Estudios Interdisciplinares 
sobre Psicoativos, basado en Brasil, que reúne investigadores en ciencias 
humanas sobre drogas: http://www.neip.info 
 
Comentaristas: 
Sandra Lucia Goulart. Doutora em Ciências Sociais (Unicamp); Professora da 
Faculdade Cásper Líbero (São Paulo); Pesquisadora do Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP). 
sluciagoulart@gmail.com 
Jardel Fischer Loeck. Doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), Pesquisador do Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares de Psicoativos (NEIP), Sociólogo do Observatório de 
Segurança Pública de Canoas (OSPC). 
jardelfischer@gmail.com 
Andrés Góngora. PPGAS, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Centro de Estudios Sociales –CES, Universidad Nacional de Colombia. 
algongoras@unal.edu.co; ilongote@gmail.com 

Classificações nativas sobre as ideias de controle no uso de cocaína a 
partir de diferentes consumidores 

Victor Cesar Torres de Mello Rangel 

PPGA/UFF, NUFEP/UFF e INCT/InEAC 

E-mail: vctmrangel@id.uff.br 

Em minha pesquisa de doutorado, procuro analisar diferentes saberes e 

técnicas ligadas ao consumo de cocaína. Na primeira parte do trabalho de 

campo, estou analisando o universo do consumo a partir dos usuários. Suas 



formas de uso, locais de compra, diferentes qualidades, com quem e onde usar, 

controle da quantidade, problemas com a polícia e justiça e classificações sobre 

vício e uso recreativo sobre cocaína são pontos a serem analisados. A pesquisa 

empírica foi iniciada em um bar, situado em um bairro da região norte da cidade 

de Niterói – RJ, que reúne grande quantidade de usuários de cocaína e outras 

drogas. Junto as representações nativas sobre a cocaína, estou analisando 

como os peritos criminais da Polícia Civil e Polícia Federal constroem seus 

conhecimentos sobre a substância a partir das técnicas e saberes constituídos 

nos laboratórios de análise de entorpecentes dessas instituições. Nesse 

presente texto, procuro analisar os diferentes discursos dos consumidores de 

cocaína sobre as ideias de controle no uso.  

Palavras-chave: Cocaína; Representações sobre o consumo; Controle no uso 

 

Introdução  

Pelo menos desde a década de oitenta a antropologia brasileira tem se 

preocupado em discutir a temática do consumo de drogas. Maurício Fiore (2002) 

elenca, a grosso modo, que esses trabalhos podem ser divididos, levando em 

conta seus objetos, em pelo menos três tipos de pesquisas: 1) sobre o uso de 

substâncias psicoativas em sociedades indígenas (como exemplo, Coelho, 

1976); 2) rituais tradicionais com a utilização de ayahuasca ou em religiões de 

matriz afro-brasileira (por exemplo, Macrae, 1992; Labate, 2000); 3) consumo de 

drogas em contextos urbanos (como os trabalhos de Velho, 1998; Macrae e 

Simões, 2000). Junto a essas três perspectivas, o autor ainda elenca um quarto 

tipo, de difícil classificação, que procura compreender os significados sociais do 

uso de drogas e os discursos sobre o consumo (tais como Velho, 1987; Barbosa, 

1998, Policarpo, 2013; Verissimo; 2014). O presente trabalho relaciona-se com 

a terceira e, principalmente, quarta vertentes. 

Um dos pioneiros no estudo de drogas no Brasil, no que toca 

principalmente à quarta vertente descrita acima, foi o antropólogo Gilberto Velho. 

A partir da influência da escola interacionista – e pelos trabalhos sobre desvio de 

Howard Becker (1966) -, Velho (1987) analisou discursos morais sobre usuários 



de drogas a partir de duas categorias de acusação: “subversivo” e “drogado”. O 

subversivo teria uma “referência clara ao domínio político, embora, contamine 

outros domínios”. Já o “drogado”  

“explicita, de imediato, a problemática de patologia individual. O 
drogado, seria, por definição médica, um doente. A partir daí 
constrói-se um discurso de anormalidade do consumo de drogas 
e sobre consequências nefastas para o indivíduo e para a 
sociedade desse hábito, vício, dependência etc. (...) O drogado 
é questionado diretamente ao nível de sua moral. As dimensões 
básicas envolvidas são suas atitudes e comportamentos em 
relação à família e ao trabalho” (Velho, 1987: 64) 

Apesar dessas “categorias de acusação” (Velho, 1987), como “drogados” 

ou “viciados”, serem construções recentes, proibições sobre o consumo de 

substâncias que denominamos hoje como “drogas” datam épocas passadas. 

Eduardo Viana Vargas (2001) comenta que o tabaco e bebidas alcoólicas foram 

censurados em países ocidentais e no mundo muçulmano. Entretanto, a 

representação de um “problema de drogas” a partir de um conjunto específico 

de substâncias e formas de uso é bem mais contemporâneo. Segundo o autor, 

tal concepção supõe:  

 “a agregação de uma gama (de usos) de substâncias sob uma 
mesma categoria, a de (usos de) “drogas”, em oposição a uma 
outra gama (de usos) de substâncias arroladas sob uma outra 
categoria, a (de usos) de “remédios”; o estabelecimento de 
critérios médicos como aqueles explicitamente reclamados para 
fundamentar tal distinção entre (substâncias usadas como) 
“drogas” e (como) “remédios”, critérios esses que, no entanto, 
supõem certos modos de corporalização e de subjetivação 
específicos; a consideração de que o emprego de alguma 
dessas substâncias rotuladas “drogas” constituía um “problema” 
de ordem pública; quer, enfim, o esforço para lidar com tal 
“problema” mediante a criminalização da produção, do comércio 
e do consumo de “drogas” (Vargas, 2001: 196). 

Vargas chama atenção para a uniformidade das políticas nacionais do 

ocidente (com algumas exceções como Holanda e Jamaica) subordinada a “uma 

paulatina imposição de um controle compulsório cooperativo em torno das 

drogas” (Vargas, 2001: 196). Essas políticas procuram distinguir as “drogas” dos 

“fármacos” e defendem a repressão de todas as substâncias psicoativas – com 

exceção do tabaco e o álcool. 



Em relação ao consumo de cocaína, alguns estudos arqueológicos 

afirmam registros do uso da folha de coca em uma região do Peru datados há 

mais de oito mil anos (Dillehay, 2010). Após a metade do século XIX inicia-se o 

refino da substância e posterior comercialização na Europa e Estados Unidos. A 

cocaína começa a ser vendida em farmácias - mesmo sem prescrição médica -, 

utilizada em bebidas e em tratamentos experimentais contra diversos males. Até 

o início do século XX, as drogas, de uso medicamentoso ou recreativo, não eram 

alvos de controle, muito menos de criminalização.  

A partir do aumento do consumo do ópio (Scheerer, 1991) em países 

asiáticos, Europa e Estados Unidos e do crescimento do consumo de outros 

“medicamentos”, como a cocaína e morfina, a regulação sobre a venda, 

proibição e uso começa a ser discutida por diversos países. A partir da Primeira 

Conferência de Haia (conhecida como a “Conferência do Ópio”) em 1911 

surgiram diversas outras conferências e acordos internacionais para regulação 

de “medicamentos” ou proibição da fabricação e consumo de “drogas”.  Vargas 

(2001) considera que os saberes médico-farmacológicos tiveram importância 

fundamental no sentido de fundamentarem “cientificamente” essas políticas de 

controle e repressão de algumas substâncias, como a cocaína.  

Portanto, é correto afirmar que o uso de cocaína ganhou diferentes 

significações ao longo dos tempos e, mesmo após sua proibição, ainda é 

consumida por diversas pessoas no mundo. Apesar de ser classificada como 

uma “droga” nos dias atuais, a cocaína (e seu consumo) é representada de 

diversas maneiras: seja pelos diferentes segmentos da sociedade ou do campo 

científico. Nesse sentido, o presente artigo tenta contribuir no sentido de 

acrescentar aos demais estudos sobre usos de drogas uma análise acerca das 

representações sobre uso, conhecimentos da substância e noções de vício a 

partir dos usuários de cocaína. 

Representações sobre uso e vício entre diferentes usuários de cocaína  

O trabalho de campo foi iniciado em um bar localizado em um bairro da 

zona norte da cidade de Niterói que funciona de segunda-feira a sábado. Suas 

portas são abertas por volta de sete horas da manhã e fecham por volta de meia 



noite. Podemos afirmar que não se trata apenas de um bar, mas de uma 

mercearia, restaurante, padaria e pizzaria em um mesmo local. A região não 

possui outro estabelecimento que consiga reunir a oferta de tantos gêneros 

alimentícios e que fique aberto até tal hora. É possível comprar alimentos e 

produtos diferenciados que vão desde produtos de limpeza e higiene a rações 

de cachorro e aves. Trata-se, então, de um “estabelecimento misto” (Machado, 

1978), reunindo diferentes classes de produtos alimentícios consumidos por 

diferentes grupos (conforme explicitarei ao longo o texto). 

É um estabelecimento localizado em um bairro popular, operário e 

cercado por favelas. A maioria das pessoas que frequenta o bar mora no bairro 

e se conhece.  Muitas destas são menos abastadas ou moradoras de favelas 

que circundam a região. Apesar desse público constituir a grande parte dos 

frequentadores, vemos também a presença de pessoas mais abastadas, como 

professores e alunos de universidades, funcionários públicos, comerciantes, 

entre outros. Isso pode ser explicado pela forma, por assim dizer, mais igualitária 

(se comparado a outros bares do bairro) em que os frequentadores são tratados 

pelos funcionários e donos. Pequenos traficantes, bondes1 e usuários de drogas 

não são destratados ou impedidos de frequentarem o bar, desde que respeitem 

as regras locais. Essa foi a primeira característica observada por um amigo que 

me apresentou o local há cerca de quatro anos, em suas palavras, “o bar mais 

democrático de Niterói”. 

Como disse anteriormente, o bar funciona de manhã à noite e é possível 

observar diferenças substanciais nesses três turnos em relação ao público, 

oferta de serviços, funcionários e dinâmicas. 

No período da manhã, o bar basicamente funciona como padaria e 

mercearia. Nesse período não vemos muitas pessoas fazendo uso de drogas e 

bebidas. Inclusive, recentemente foi fixado um cartaz dizendo que o 

estabelecimento não vende bebidas alcoólicas antes das dez horas. 

Conversando com um dos frequentadores mais antigos, ele relatou que isso era 

uma tática para evitar que pessoas viradas (que beberam e/ou usaram drogas 

                                                        
1 Os bondes são pessoas que cobram um valor em dinheiro para buscar drogas em favelas 
próximas ao bar. 



desde a noite anterior) venham ao estabelecimento importunar os clientes e 

funcionários. O bar, nesse momento, privilegia um público que não se relaciona 

com esse universo etílico e de drogadição. Podemos ver donas de casas 

comprando itens que faltam para o almoço ou outro produto relativo às 

necessidades domésticas, funcionários do comércio local tomando café, 

comprando cigarro ou algum outro produto de mercearia, entre outros públicos. 

Nota-se que a maioria das pessoas que permanece algum tempo no 

estabelecimento - sem contar com as pessoas que passam de forma rápida para 

comprar algo específico - são aposentados do bairro ou trabalhadores do 

comércio local “fazendo uma horinha” tomando café e conversando. Apenas 

recentemente o bar começou a fabricar pão, artigo alimentício não disponível 

desde sua inauguração há cerca de quarenta e cinco anos. A inclusão desse 

item, sendo um dos principais alimentos presente no café da manhã dos 

brasileiros, certamente proporcionou o aumento e também uma maior variação 

entre o público frequentador.  

A partir da hora do almoço os funcionários ficam quase que 

exclusivamente voltados para finalizar a preparação e servir o almoço. É 

exatamente nesse turno que concentra a maior parte de funcionários do bar, 

cerca de três trabalhando na cozinha e quatro no balcão. Os pratos são variados 

e constantemente são incluídas novas opções ao cardápio. Nesse momento, o 

consumo de bebidas é realizado pela maioria dos frequentadores de forma 

moderada, se comparado ao turno da noite. É possível comer um prato de bobó 

de camarão com arroz ou um contrafilé com fritas, arroz, feijão e salada por cerca 

de doze reais, o que revela o baixo custo2 em relação a outras regiões da cidade. 

No que diz respeito ao público, assim como no café da manhã, vemos muitos 

funcionários do comércio local, além de pessoas que estão naquela região de 

passagem a trabalho ou viagem. 

                                                        
2 O preço das cervejas de 600ml, por exemplo, varia de R$4,50 (Itaipava) a R$7,00 (Heineken). 
Esses valores são considerados baixos se comparados a regiões mais nobres da cidade. Os 
produtos de mercearia não são tão baratos quanto os supermercados da região, mas ainda assim 
mais baratos que os supermercados dos bairros mais abastados, como Ingá, Icaraí e São 
Francisco. O litro de leite desnatado (Macuco) custa cerca de R$ 2,90, o chocolate (Chokito) 
R$1,50 e o quilo do queijo tipo mozarela custa cerca de RS24,00, por exemplo. 



A localização e variedade de gêneros alimentícios e domésticos favorece 

a formação de um público “de passagem”. Isso porque, como disse antes, sua 

característica de também funcionar como uma mercearia faz com que pessoas 

cheguem ao local para comprar algo pontual, não permanecendo muito tempo. 

Outro ponto que favorece esse tipo de público é o fato do estabelecimento ficar 

situado em uma grande avenida que liga a cidade a outros municípios. Nesse 

sentido, a via é bastante utilizada por moradores de Niterói, Rio de Janeiro e 

outras cidades que estão a caminho da Região dos Lagos ou para o município 

de São Gonçalo. Assim, é relevante considerar uma parcela do público itinerante, 

não assídua e de outras regiões frequentando o bar principalmente no período 

do almoço.  

A partir das seis horas o bar começa a receber uma maior concentração 

de pessoas que consomem bebidas e drogas ilícitas. É certo que outros públicos 

também passem pelo local, como moradores locais que vão comprar produtos 

de padaria, mercearia e pizzaria (que começa a funcionar nesse período). Mas 

além de ficarem pouco tempo, não são vistos como frequentares assíduos do 

bar. 

Nesse momento, o consumo de comidas não apresenta grande demanda. 

Isso pode ser visto pelo fato de ter apenas um funcionário na cozinha durante 

esse turno. Os tira-gosto e salgados são os alimentos mais consumidos nesse 

período.  Vemos, ao entrar no bar, pessoas comendo espetinhos de frango, 

porções de queijo e azeitona, calabresa acebolada, pedaços de pizza, batata 

frita, iscas de frango ou peixe entre outras comidas de rápido preparo - se 

comparadas com o período do almoço. 

Em relação às bebidas, a maior parte dos frequentadores bebe cerveja. A 

três marcas mais consumidas são Brahma, Itaipava e Antártica, segundo um dos 

donos. Mas uma parcela significativa dos frequentadores toma apenas bebidas 

quentes (ou concomitantemente à cerveja), como cachaça e traçado, uma 

mistura de bebidas como cachaça, conhaque, rum Montilla, entre outras. Outras 

bebidas são consumidas com menor frequência, como o whisky - o bar só dispõe 

de uma marca nacional (Teacher´s Hihland Cream) - e a cerveja Heineken, que 

é a mais cara do bar. 



                    **** 

Se descartarmos as pessoas que vão ao estabelecimento apenas para 

comprar algo pontual e considerarmos as pessoas que permanecem no local por 

algum tempo, vemos que a maioria está vindo do trabalho à procura de um happy 

hour ou uma cerveja com amigos e familiares. Algumas pessoas chegam direto 

do trabalho, ainda com macacões ou uniformes de empresas. O espaço é 

composto majoritariamente por homens e as poucas mulheres quase sempre 

estão acompanhadas pelos seus companheiros. É possível afirmar que o público 

assíduo do bar nesse período é composto por homens entre 35 e 65 anos, sendo 

a maior parte na faixa de 40 a 50 anos.  

Junto a esses trabalhadores que estão ali para beber, comer algo ou usar 

algum tipo de droga (normalmente, cocaína), estão os chamados bondes, que 

são atualmente cerca de cinco pessoas que frequentemente estão no local 

realizando o serviço de busca de drogas nas favelas próximas. Além dessas 

pessoas, outras realizam esse trabalho de forma ocasional, por estarem sem 

dinheiro no dia ou simplesmente de bobeira e com interesse de ganhar um 

dinheiro extra. O preço cobrado por esse serviço varia de acordo com alguns 

fatores. A pessoa que solicita o trabalho, a pessoa que vai buscar, a quantidade 

de drogas ou o local em que se encontra a droga, entre outros, são alguns dos 

fatores que regulam a variação de preço. O serviço pode variar de R$5,00 a 

R$20,00, aumentando se a quantidade de drogas solicitadas for alta. 

Normalmente não existe variação entre preços relacionada ao tipo da droga. 

Uma pessoa que compra R$20,00 de maconha ou de cocaína paga o mesmo 

valor para o bonde, independentemente da droga que solicitar. 

Além dos bondes, existia uma empresa de moto-táxi, que durou cerca de 

dois anos. Entretanto, recentemente o ponto foi transferido para uma rua atrás 

do bar. Quase todos moto-taxistas realizam esse serviço de buscar drogas, 

contudo, cobram normalmente um preço superior pelo trabalho (a partir de 

R$15,00 de acordo com a quantidade e local). Não sei ao certo o motivo da 

mudança de ponto, mas no período em que o ponto ficava situado na frente do 

bar ocorreram inúmeros conflitos entre os funcionários da empresa e bondes. 

Quase todos envolvendo disputas sobre o direito de realizar o serviço de busca 



de drogas nas favelas da região. Conflitos entre policiais e funcionários do moto-

táxis também eram comuns. Muitos eram frequentemente submetidos a revistas 

por policias. 

Outro grupo, que inclui alguns elementos dos bondes, são os vermes. 

Estes são considerados a escória do bar por alguns motivos. Primeiro pelo fato 

de incomodar os clientes pedindo drogas e bebidas. Pedir para que algum cliente 

pague algo no bar, oferte cigarros3 ou um risco de pó (uma dose de cocaína) só 

é bem visto quando as duas partes possuem alguma intimidade e quando a 

reciprocidade, no sentido maussiano4 (2003), seja muito bem construída nessa 

relação. Alguns desses vermes, como disse, trabalham como bondes. Em muitas 

ocasiões observei clientes reclamando de terem levado uma volta dessas 

pessoas - que significa que o bonde/verme foi pegar a droga e não voltou; voltou 

com menos quantidade; ou abriu as cápsulas5 retirando parte da droga 

substituindo ou não por algum produto (como pó Royal). Em resumo, esse grupo 

é constituído por pedintes, golpistas, alcoólatras e viciados que não conseguem 

arcar com sua própria droga, tendo que recorrer a golpes e a mendicância. Os 

vermes também são chamados de outros nomes, como 171, vacilão, cachaça 

entre outros. 

Existe outro grupo constituído por cerca de dez homens, na média de 

cinquenta anos, que frequentam o bar mais de três vezes por semana, 

                                                        
3 A oferta de cigarros se torna um inconveniente quando uma pessoa solicita com frequência ao 
fumante. Pedir um cigarro esporadicamente não é visto, na maioria das vezes, como uma 
impertinência. 
4 Em alguns casos envolvendo consumo de cocaína, existe um sistema de prestações regulado 
pelas obrigações de dar, receber e retribuir (Mauss, 2003). Por exemplo, os bondes que possuem 
laços mais próximos normalmente dividem com seus pares a cocaína obtida a partir do serviço 
realizado de busca de drogas. Oferecer e retribuir a droga são obrigações morais aos amigos, 
tanto quanto aceitá-la – a recusa é vista como um ato de desconsideração ou “insulto moral”, 
nos termos de Cardoso de Oliveira (2002). A recusa sem uma justificação apropriada produz 
uma quebra do sistema de trocas. Cabelo disse certa vez que Careca não aceitou a oferta de 
um risco de pó por considerá-lo de baixa qualidade. Cabelo descobriu posteriormente que Careca 
havia conseguido uma cocaína de boa qualidade, ficando irritado com a recusa e pelo fato de 
Careca não oferecer a cocaína que portava. 
5 A cocaína, em quase todas das favelas da região, é vendida dentro de cápsulas de plástico. 
Dodô comentou que essas cápsulas começaram a ser usadas por traficantes em favelas há cerca 
de cinco anos. Antes, a cocaína era depositada diretamente em saquinhos de plásticos. Agora, 
na cápsula, fica mais fácil usar (a tampa abre e fecha com facilidade) e guardar (diminuindo o 
desperdício ocasionado pelos vazamentos) a substância. A cápsula também consegue manter e 
prolongar a qualidade da cocaína, evitando melar (quando umedece e torna-se inutilizável para 
o consumo). 



conhecidos por funcionários e donos. Todos chegam após o trabalho e 

normalmente ficam em pé, logo na entrada do bar, conversando. Esse é um dos 

principais grupos que frequenta o bar e muitos fazem uso de cocaína 

regularmente. Possuo um maior contato com esse grupo, apesar da diferença 

de idade. Todos trabalham e diferenciam-se dos demais grupos. Chamarei esse 

grupo de profissionais6. Essa diferenciação pode ser explicada pela condição 

socioeconômica e acesso a bens culturais7, separando-os dos moradores de 

favelas vizinhas, bondes, vermes e vendedores informais que constituem uma 

parcela significativa dos frequentadores. 

Talvez minha maior aproximação a esse grupo seja explicada pelo fato de 

ser identificado como “o cara que trabalha na UFF” e por ter sido inserido nesse 

espaço por duas pessoas também ligadas à universidade, um deles muito 

conhecido desse grupo, da mesma faixa etária e ex-morador do bairro. Quando 

comecei a frequentar o bar, os donos e funcionários, antes de saberem meu 

nome, escreviam no papel em que era listado os produtos que consumia na noite 

a palavra “UFF”, diferente dos frequentadores antigos que eram identificados 

pelo nome. Hoje grande parte dos frequentadores assíduos e funcionários sabe 

meu nome e devo ser visto como “o cara da universidade que bebe com os 

coroas do bar”. 

Também possuo bastante acesso aos homens do bonde. Isso porque 

tornei-me amigo de um senhor de cerca de sessenta anos que frequenta 

diariamente o bar e comercializa pequenas quantidades de maconha para 

pessoas conhecidas. Ele é muito conhecido e estimado no bar e em todo o 

                                                        
6 Essa classificação é minha, não uma categoria nativa. Nomeei esse grupo como profissionais, 
porque estes chegam ao bar após o trabalho e normalmente conversam sobre seus ofícios. 
Nesse grupo, encontramos diferentes profissionais: comerciantes, funcionários públicos, 
funcionários de empresas privadas, entre outros. O trabalho (não braçal) é um elemento de 
distinção em relação a outros grupos que frequentam o bar. 
7 A maioria pode ser identificada como classe média. Todos possuem carro, muitos TV a Cabo 
e roupas melhores do que os demais frequentadores que residem nas favelas próximas. Em 
relação a formação educacional, alguns possuem formação superior e, outros, ensino médio 
completo. 
 Em uma recente batida policial, os policiais, ao entrarem no bar, deram boa noite a esse grupo 
e foram até o fundo do estabelecimento revistar apenas alguns moradores de uma favela da 
região, bondes e funcionários do moto-táxi. Não encontraram nenhuma droga. Pelo menos duas 
pessoas desse grupo dos profissionais portavam alguma quantidade de cocaína. Esse exemplo 
demonstra que o caráter desigual no tratamento policial (Kant de Lima, 1995, 2008) também é 
observável entre os diferentes consumidores de cocaína. 



bairro, seja por usuários ou pessoas que não fazem parte desse universo de 

álcool e drogas. Dodô8 é meu principal interlocutor nesse cenário e sua boa 

imagem possibilitou minha interação com os diferentes grupos. Também tenho 

uma relação próxima com os donos e funcionários, principalmente os que 

trabalham a noite. 

**** 

A quantidade de cocaína consumida varia por inúmeros fatores, os mais 

relatados foram: 1) O dia a ser usado a droga - Muitos trabalham cedo e não 

podem usar muita quantidade da droga ao longo da semana. 2) A falta de 

dinheiro - Principalmente no fim e no início do mês muitos reclamam de falta de 

dinheiro, já que muitos recebem por volta do dia dez. Nesse período, como 

observado e relatado por um dos donos, principalmente à noite e durante os 

primeiros dias da semana o bar fica esvaziado em relação ao restante do mês. 

Observei que pessoas solicitam aos bondes quantidades variadas de cocaína, 

desde R$5,00 a um galo (R$50). A partir dos relatos de bondes e usuários é 

possível dizer que a maioria dos usuários solicitam de R$10 a R$30,00 por noite. 

Quantias maiores que essas não são comuns. 

Após a chegada da droga, os usuários normalmente cheiram nos 

banheiros, em seus carros ou na rua do bar. O estabelecimento possui três 

banheiros, dois masculinos e um feminino. Um dos banheiros masculinos é 

composto por uma pia e um mictório coletivo, podendo comportar cerca de três 

pessoas. O outro masculino e o banheiro feminino são de uso individual, 

possuindo uma pia e um vaso sanitário cada. É comum que as pessoas que 

compartilhem cocaína usem com mais frequência o banheiro maior que possui 

o mictório, mas já vi algumas vezes duas pessoas usarem o banheiro menor 

para o uso de drogas pelo fato do outro estar ocupado ou interditado. Nunca vi 

nenhum funcionário ou dono repreender usuários por isso ou mesmo pelo fato 

do consumo da substância9. Por outro lado, já vi um dos donos reclamar de um 

                                                        
8 Modifiquei os nomes de todos os meus interlocutores com intuito de preservar suas identidades. 
9 É possível perceber “mecanismos informais de controle das tensões” (Machado, 1978) pelos 
proprietários. Nunca vi nenhum dos donos expulsar ou destratar publicamente algum cliente 
inoportuno. Um dos donos, Carlos, consegue manter o controle de clientes “mais descontrolados” 
apenas com conversas particulares ou pelo simples olhar de reprovação. Apesar do uso 



rapaz que fumava maconha perto da entrada do bar. É possível observar com 

frequência cápsulas e os plásticos que embalam essas cápsulas no lixo ou no 

chão, ou mesmo no mictório e vaso sanitário. Outras pessoas preferem utilizar a 

droga em seus veículos, principalmente quando fazem uso coletivo da droga. 

Pedrão, comerciante e frequentador do bar, afirma não gostar de “explanar o 

bar” nem “ficar dividindo banheiro com marmanjo". Já alguns utilizam a droga na 

rua, a cerca de cinquenta metros da entrada do bar, apesar do risco de serem 

abordados por policiais. 

O uso da cocaína é realizado de forma inalada. Os usuários precisam de 

um instrumento cilíndrico, chamado canudo para poder aspirar a substância. A 

maioria dos usuários que conheço enrola notas de dinheiro para tal função, 

apesar do risco de contaminação. O pacote e a cápsula são abertos e a droga 

despejada em alguma superfície plana ou, na falta de algo parecido, na palma 

ou dorso da mão. No caso de mais de uma pessoa utilizar a droga, a quantidade 

é dividida em proporções iguais ou uma maior dose para a pessoa que 

pagou/buscou a droga (este normalmente é o primeiro a cheirar). Essa divisão é 

realizada normalmente com algum cartão bancário ou mesmo com a unha.   

A cocaína muitas vezes é uma droga social, diferente do que pensa o 

senso comum quando comparada com a maconha. Mas a droga só é dividida 

com amigos. Os vermes que só pedem e nunca fortalecem (não dividem a 

substância) são mal vistos pelos demais usuários. Muitas vezes os demais 

usuários não dividem ou omitem que estão portando alguma quantidade de 

cocaína aos vermes. É comum que bondes dividam as drogas compradas a partir 

do lucro ganho no serviço entre próprios membros do grupo ou que passem o 

serviço a outros bondes com mais contato. Essa relação entre uso coletivo e 

                                                        
exagerado de drogas e álcool, raramente vi algum cliente ficar violento com outros 
frequentadores e funcionários. Normalmente os próprios clientes resolvem o conflito existe. 
Existe também uma forma “cooperação” (idem) entre proprietários e clientes, principalmente os 
bondes e alguns vermes. Estes dois últimos sempre ajudam os funcionários – seja limpando uma 
mesa ou o chão, entregando alguma bebida a clientes ou fechando o bar – em troca de bebidas 
ou para “ser considerado” pelos donos e garantir sua permanência no local. Ou seja, essa 
“cooperação” favorece o dono do bar - conseguindo ajuda em dias de mais trabalho e reforçando 
seus laços de consideração com os moradores locais, assim, evitando conflitos – e também o 
cliente – que pode ficar ali “fazendo bondes” ou ganhar algo pela ajuda prestada. 



solidariedade entre membros de grupos, a princípio, pode ir contra a ideia 

comum que o uso de cocaína é sempre um ato egoísta e não compartilhado. 

Sobre o tema qualidade da substância, as opiniões são diversas. Escutei 

diferentes relatos envolvendo aspecto físico, efeitos produzidos, aroma, entre 

outros. Alguns dizem que a amarela é da boa, outros dizem que apenas as mais 

alvas podem ser cocaína de verdade. Dodô comentou certo dia que em favelas 

não se encontra cocaína de boa procedência, “tem remédio que é melhor que 

outro”10. Ele também disse que as melhores cocaínas não são consumidas pelos 

pobres, mas “pelos barões de Ipanema11”. Ele disse que na sua juventude existia 

mais cocaína de qualidade disponível. Seu aspecto era granulado e brilhante. 

Chamavam de “asa de mosca” ou “escama de peixe”. “Hoje só tem farinha aqui 

(...) parece poeira”. Em relação aos efeitos, disse que uma boa cocaína não 

precisa ser usada em grandes quantidades, “só uma carreira já te deixa pancado 

(sob efeito da droga) e com a garganta travada (um dos efeitos da droga de 

qualidade). Lauro, que é farmacêutico e usa cocaína desde garoto, comentou 

certo dia que não gostava da cocaína de uma favela específica, classificando-a 

como “maisena pura”. Apesar da cocaína estar disponível em mais de oito 

favelas próximas ao bar, em geral, muitos consumidores preferem comprar em 

duas específicas, uma perto do bar e outra mais afastada. As duas são 

vinculadas a mesma facção criminosa e a qualidade quase sempre é parecida. 

Quando a mais próxima está suja (ocupada pela polícia), recorre-se 

normalmente à outra.  

Em relação ao aroma, já vi algumas pessoas elogiando a qualidade do 

produto ao dizer que possuía cheiro de tutti frutti. Dodô considera que uma boa 

cocaína deve ter cheio de éter. As que possuem um cheiro de querosene possui 

uma qualificação ambígua. Alguns reclamam de “arranhar a garganta” após a 

aspiração, já outros dizem que é da forte, considerada de boa qualidade. 

Também ouvi reclamações quanto ao cheiro de medicamentos. Robinho, um 

funcionário do DESIPE, certo dia, ao receber a droga de um bonde e sentir o 

                                                        
10 Ele argumenta que a quantidade de cocaína presente é muito baixa e que a droga fica mais 
aceita ou não a partir de um acerto de misturas com outros medicamentos. 
11 Dodô comentou que um conhecido dele “cheio da grana” comprou cerca de 5 gramas de 
cocaína por R$2.400,00. Disse que esse tipo de cocaína quase não chega aqui no Brasil. E 
quando chega custa “daí para mais”. 



perfume da substância reprovou-a imediatamente dizendo que era “cheiro de 

remédio puro”.  

Não sei ao certo quais substâncias e medicamentos são misturados junto 

a cocaína. Mas ouvi relatos que são desde pó de mármore e pó royal (fermento 

químico em pó) a bicarbonato de sódio e outros medicamentos como xilocaína 

(ou lidocaína). Pedrão comentou que muitos remédios são misturados, inclusive 

disse um dia de forma jocosa que o medicamento contido no pó da noite anterior 

o ajudou a tratar uma dor de garganta. Apesar desse comentário, a cocaína 

identificada como remédio significa que não é de boa procedência. Nesse caso, 

a categoria remédio soa como algo ruim, diferentemente de como é classificada 

a partir da visão do campo médico. O termo remédio, no sentido tradicional, 

possui uma ligação entre eficácia e cura. No sentido nativo, remédio significa 

uma droga que não produz os efeitos desejados. 

Logo a princípio, podemos observar a partir da fala de Pedrão como 

algumas substâncias consideradas drogas nocivas à saúde podem apresentar, 

além do uso recreativo, algum efeito terapêutico do ponto de vista nativo. No 

caso de Pedrão, talvez a inclusão de alguma substância com efeito anestésico 

na mistura, como a xilocaína, tenha amenizado as dores durante a noite 

diminuindo os sintomas da inflamação na garganta. Outro exemplo, relaciona-se 

a algumas bebidas. Tonico, um dos funcionários do bar, é expert no preparo de 

uma bebida indicada para gripes, dores na garganta e resfriados. Observando a 

preparação, reparei que levava cachaça, conhaque de alcatrão, uma bebida à 

base de mel, limão e açúcar. Nesse sentido, há uma passagem da concepção 

comum de “droga” passa uma concepção da substância como “medicamento”. 

**** 

Apesar desses exemplos, a cocaína é vista pelos usuários, na maioria dos 

casos, como algo que pode se tornar um transtorno, caso a pessoa não seja 

controlada. O controle é um dos argumentos mais usados pelos consumidores - 

principalmente pelo grupo dos profissionais - para marcar pessoas que fazem 

uso da droga versus pessoas que vivem em função da droga. Ou seja, assim 

como consumidores de crack observados por Karina Biondi, os profissionais 



concordam que “o segredo é não deixar a droga te dominar” (2011: 279) – e para 

isso o usuário deve ocupar-se com outras atividades, como família, trabalho, 

lazer, etc.  

No discurso dos profissionais, o uso de drogas é encarado a partir de um 

aspecto secundário no ranking de prioridades, diferentemente dos viciados. 

Pedrão disse, certa vez, que se relaciona com todas as pessoas do bar, 

mas não com a mesma intensidade. Às vezes você vai conversar 
com uma pessoa e a pessoa que só fala de droga, aqui tá 
melhor, lá tá melhor, esse aqui tá assim, assado. Embora eu 
utilize, essa não é a meta mais importante da minha vida. Tem 
outras coisas que a gente quer falar. Pontos em comum que 
fazem a separação das pessoas. Tem mais a ver com o assunto 
[se referindo a separação entre os grupos no bar]. Uma questão 
intelectual. 

Alê, design gráfico e funcionário público, disse em uma entrevista que 

considera que o vício em cocaína está relacionado com “questões emocionais, 

ao comportamento e ao hábito” do consumidor. Para “sair do vício”, em sua 

concepção, o usuário deve “substituir esse hábito”. Isso porque, Alê considera 

que os usuários ficam, na verdade viciado no hábito e não na substância. Para 

o design gráfico, seu hábito, por exemplo, “é vir para cá [se referindo ao bar]. É 

tomar cerveja. É bater papo. É fumar um monte de cigarro. Se eu substituir esse 

hábito por um mais prazeroso, aí é o momento que eu posso melhorar isso [ir 

menos ao bar e reduzir o consumo de cocaína]. Mas não significa que eu deixarei 

de gostar desse hábito”.  

O prazer, assim como na fala de Alê, também aparece relacionado ao 

controle na entrevista que realizei com Pedrão. Ele comenta que é  

o prazer é o que move o ser humano. Então quando você tem 
um prazer em determinada situação, você vai se envolvendo 
mais. Porque a droga te traz um prazer. Só que você tem que 
dosar o que te traz prazer. É complicado essa questão.... Mas 
isso é de pessoa a pessoa. Como nego bebe, bebe em excesso. 
Como nego fuma, fuma em excesso. Como nego come, come 
em excesso. Todas as pessoas são penalizadas por seus atos, 
né?!. E a mesma coisa é a droga, cocaína, quando se faz em 
excesso, tem-se vários problemas. 



Além do hábito e do prazer, outro elemento ligado ao controle no uso de 

cocaína, já mencionado, relaciona-se não com o uso ou quantidade utilizada, 

nem mesmo com a substância em si, mas com aspectos socioeconômicos e 

culturais entre diferentes usuários, mencionado anteriormente. É verdade que 

pessoas do grupo dos profissionais também abusam de álcool e drogas e 

também perdem a linha, entretanto, não são estigmatizados “para dentro”12 

desse universo de drogas. São vistos, aos olhos dos vermes, bondes, moradores 

de favelas e outros grupos, como pessoas bem-sucedidas. O fato de não serem 

trabalhadores braçais os diferenciam de outros grupos de trabalhadores. Apesar 

dos seus eventuais deslizes, o discurso desse grupo gira em torno da valorização 

da família e do trabalho. Pedrão descreve como o uso descontrolado de cocaína 

pode atrapalhar as relações familiares. Um dos frequentadores do bar, 

Veríssimo,  

era um cara legal, mas virou um verme. Até televisão da mãe 
roubou para usar droga. Esses casos são muito comuns. Para 
ser franco, a maioria se entrega. E não é fácil se policiar não. É 
difícil. Tem que ter um autocontrole muito grande. É um amor 
muito grande [que se deve ter à família]. É nocivo para família, 
isso é indiscutível. Principalmente porque gasta-se dinheiro. 
Deixa-se de pagar uma conta, de comprar um leite, honrar 
qualquer compromisso que seja para utilizar [a cocaína].  

Assim, estes dois elementos, família e trabalho, são valorizados pelos 

frequentadores e, consequentemente, motivos de distinções entre grupos. O 

drogado ou viciado “é visto como o indivíduo que foge às suas obrigações ou as 

cumpre mal, sendo, portanto, um elemento improdutivo e parasitário” (Velho, 

1987). 

Sobre os diferentes grupos e controle no uso, Alê disse em uma entrevista 
que  

os grupos no bar são muitos divididos nessa questão do poder 
aquisitivo, basicamente, e também muito no autocontrole. Não 
to dizendo aqui que, uma pessoa que tem dinheiro, ela não pode 
se fuder, se entregar, não é isso. Eu acho que a separação dos 
grupos está muito ligada a isso: ao poder aquisitivo e a questão 
social, de afinidades. Uma série de coisas, questão financeira, 

                                                        
12 Faço uma diferenciação sobre estigma “para dentro” e para “fora” desse universo dos 
consumidores de cocaína. Explico essa diferença a seguir. 



cultural e pessoal mesmo. Vício tem a ver com a realidade 
com as pessoas. Não é julgamento de valor. A galera [se 
referindo aos bondes] tem uma vida muito fudida. É muito 
sofrimento. A gente vive numa sociedade muito escrota.  

Desvio e estigma entre os usuários de cocaína 

No livro “Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada”, 

Goffman (1988) ocupa-se com os chamados “contatos mistos”, ou seja, a 

interação entre indivíduos classificados como “estigmatizados” e “normais” em 

dada situação social. O termo estigma relaciona-se a um atributo que realiza 

uma função depreciativa e estereotipada. Esse conceito possuí um duplo 

aspecto: o estigma pode ser aparente (“desacreditado”) ou não imediatamente 

perceptível (“desacreditável”). Dentro desses dois aspectos, o autor afirma que 

existem pelos menos três tipologias que englobam o termo: 1) as anomalias de 

ordem física; 2) as responsabilidades de origem individual, como 

homossexualismo, vícios, alcoolismo, desemprego, prisão, entre outras; 3) e por 

fim, as de ordem coletivas, como estigmas de linhagem, raça, religião, nação. 

Nessa discussão, direcionaremos o olhar para os estigmas de origem individual, 

a partir da análise sobre os usos de cocaína entre “viciados” ou 

“desacreditáveis”. 

Outro autor importante nessa discussão é o sociólogo americano Howard 

Becker. O autor tem se preocupado em discutir as noções de “desvio” a partir da 

análise de diferentes grupos. Becker, ao definir esse conceito, comenta que 

existem pelo menos quatro definições sobre o “desvio”: 1) A primeira baseada 

numa visão “estatística”, onde o comportamento desviante aparece como algo 

que varia em relação à média; 2) o desvio como algo “patológico”, a partir da 

visão médica de “doença”, situando “sua fonte dentro do indivíduo” (2008: 20); 

3) a visão “funcional”, que assim como a médica, trabalha com a ideia de 

estabilidade (“funcional”) versus instabilidade (“disfuncional”) social; 4) a última 

é mais “relativista” (e mais próxima à concepção de desvio do autor), 

caracterizada como uma falha em corresponder as regras de dado grupo. Um 

comportamento desviante, para o autor, pode ser caracterizado como uma 

infração a uma regra normalmente acordada por determinado grupo social. 

Qualificado não pela “qualidade do ato que a pessoa comete, mas uma 



consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um ‘infrator’” (2008: 

22). Um caso elucidativo sobre essa questão foi descrito por Policarpo (2013) e 

Veríssimo (2014). Dodô foi preso com Davi e sua namorada Judite saindo de 

uma favela com meio quilo de maconha. No momento da abordagem, os policiais 

resolveram liberar Judite e encaminhar apenas os dois até a delegacia. Assim, 

o mesmo comportamento (portar drogas) pode ser uma infração quando 

cometido por uma pessoa, mas não quando cometida por outra em determinados 

contextos. Ou melhor, na visão policial os dois homens que eram responsáveis 

pelo ato desviante, não Judite. 

Logo de início, podemos afirmar que o indivíduo estigmatizado é visto 

como alguém que não é “completamente humano” (Goffman: 1988). Falta-lhe 

algo de natureza física, mental ou moral (daremos destaque a esse último 

elemento). “Drogado”, “viciado”, “alcoólatra”, “ex-presidiário” e “golpista” são 

alguns dos estigmas que vermes e bondes carregam denotando suas 

inferioridades em relação a outros grupos que frequentam o bar.  

Uma das características do estigma é a vitimização ou tentativas de 

“ganhos secundários” (Goffman, 1988) a partir de sua situação de inferioridade. 

Um dos exemplos empíricos que demonstra essa afirmação vem de Tico, 

morador de uma favela próxima e frequentador do bar. Tico sempre ao 

cumprimentar-me realiza um ritual jocoso – mas que revela sua concepção de 

inferioridade – de retirar o chapéu e fingir limpar as mãos antes de tocar as 

minhas, deixando-me sempre desconcertado. Ele frequentemente pede para 

pagar uma dose de cachaça. Certa vez comentou que por morar na favela não 

consegue um trabalho regular, só bicos em obras (trabalhando como ajudante 

de pedreiro). Apesar de não ser um bonde regular, realiza esses serviços em 

alguns momentos, principalmente quando está sem dinheiro. Sua tática é chegar 

perto dos usuários de drogas e fazer comentários como “oh, tô querendo andar. 

Fulano, tô querendo andar”, que significa que ele está disponível para fazer o 

bonde. Tico é visto no bar como uma pessoa boa, diferente dos vermes (ou 171) 

que têm fama de aplicarem pequenos golpes. Mas é estigmatizado – 

principalmente pelos profissionais - como um alcoólatra e viciado por não 



conseguir arcar com suas drogas e perturbar os clientes quando abusa da 

cachaça e cocaína. 

Muitas vezes o tratamento dado aos vermes (viciados, alcoólatras, etc.) é 

agir “como se ele fosse uma ‘não pessoa’ e não existisse, para nós, como um 

indivíduo digno de atenção ritual” (Goffman, 1988). Frequentemente, pessoas 

que pedem drogas e bebidas são simplesmente ignoradas no bar como se não 

existissem ou excluídas de forma verbal ou gestual das rodas de conversas. 

Terceiro, um dos vermes e consumidor regular de cocaína, é constantemente 

excluído de grupos de conversas e mal visto por muitos frequentadores. Paulo, 

um dos profissionais, comentou certa vez que nunca viu Terceiro “colocar uma 

carreira de pó para ninguém. Só pensa no nariz dele”, depois completou dizendo 

que Terceiro “é um espanta bolinho. Fica pedindo pó (...) não tem dinheiro para 

comprar [cocaína] e fica enchendo o saco cada hora de um”. 

“Para dentro” e “para fora” do universo de consumo 

É possível perceber que existem duas classificações entre consumidores 

de cocaína. Uma “para fora” e outro “para dentro” desse universo de drogas. A 

primeira relaciona-se ao senso comum que classifica o usuário de cocaína como 

um potencial viciado, onde termos estigmatizantes como drogados, chincheiros, 

entre outros são usados para classificar depreciativamente essas pessoas. A 

segunda refere-se ao universo dos consumidores da substância a partir do bar. 

Estes criam tipologias para estigmatizar e hierarquizar pessoas. No topo da 

pirâmide encontram-se os consumidores que fazem (ou acreditam fazer) uso 

moderado da droga, os usuários (como o grupo dos profissionais). Já na base 

estão os que vivem em função da droga, os viciados (como vermes e bondes). 

Os profissionais não são estigmatizados por grande parte dos 

frequentadores do bar porque, além de mostrarem-se como profissionais bem-

sucedidos em relação aos demais grupos e apresentarem-se como pessoas 

comprometidas com o trabalho e a família, não precisam e fazem questão de 

não mostrar ou esconder – principalmente para os “normais”13 - que fazem uso 

                                                        
13 Howard Becker também utiliza a categoria “normal” no mesmo sentido utilizado por Goffman. 



da substância. Goffman chama essa ocultação de “encobrimento” (1988: 84) e 

Becker de “desvio secreto” (2008: 31). 

Esse “encobrimento” ou controle da imagem, a fim de evitar-se o estigma, 

pode gerar uma vida dupla entre usuários de cocaína. Um dos frequentadores 

antigos do bar, Antônio, certa vez veio reclamar do fato de um bonde ter 

comentado algo sobre pó perto da sua mulher. Ele disse que “esses assuntos 

não devem ser falados na frente da mulher de ninguém”. Outro membro dos 

profissionais, Lauro, revelou que sua mulher não sabia que ele fazia uso de 

cocaína. Disse que ela era muito religiosa e que pensava que ele só bebia. 

Segundo Goffman (1975), os indivíduos vestem diferentes personas e cada um 

destes revelam um eu apropriado para determinadas ocasiões. Ao vestir uma 

persona, ao mesmo tempo, é escondido um self que, se revelado, pode 

atrapalhar sua atuação. 

A “aprendizagem do encobrimento” (Goffman, 1988) reúne alguns 

saberes valorizados e seguidos por alguns usuários, principalmente pelos 

profissionais que não querem se expor. Por exemplo, pode-se prevenir o 

excesso de coriza e o entupimento do nariz. Roger, um frequentador antigo do 

bar e usuário de cocaína há mais de trinta anos, disse que a substância é 

rapidamente absorvida pelo corpo restando no nariz apenas “as porcarias que 

misturam”. Assim considera que assoar o nariz após algum tempo de usar a 

substância pode evitar o excesso de coriza. Lauro, orientou um colega de bar e 

usuário a usar um descongestionante nasal mais potente. Segundo ele, “o Sorine 

só desentope na hora. O bom mesmo é o Privina. O nariz fica desentupido a 

noite toda”. Na tentativa de encobrir o uso, alguns usuários - principalmente os 

profissionais - evitam assoar o nariz em público ou usar a droga na rua ou 

banheiro (principalmente quando o uso não é individual). 

Diferentemente, os bondes precisam mostrar para que estão ali. Eles 

constantemente abordam pessoas - muitas vezes indivíduos que não são 

usuários de drogas - para oferecer seus serviços.  Nesse sentido acabam 

expondo-se mais que outros grupos. Os vermes, identificados a partir do 

alcoolismo, mendicância de drogas e bebidas e pequenos golpes também são 

alvos fáceis de estigma. 



Becker, a partir de Hughes, comenta que o status de um indivíduo 

relaciona-se a uma série de requisitos básicos desejáveis a sua posição. Nesse 

sentido é esperado algumas atitudes de um dado indivíduo que não em outro. O 

“desvio secreto” pode ter maior valor para os profissionais, pois os “normais”, em 

geral, os colocam em um patamar mais elevado que os favelados, ex-

presidiários, golpistas e bondes que frequentam o bar. Como argumentei antes, 

espera-se mais de alguns que outros. Por exemplo, o fato de Careca, um dos 

bondes/vermes, ter “se entregado às drogas” é encarado como algo “anormal”, 

já poderia ter tido outro destino dado sua razoável condição familiar. Os outros 

bondes, todos moradores de favelas, alguns com fichas criminais extensas, não 

conseguem empregos regulares e não se espera muito mais dessas pessoas. 

Nesses casos, o comportamento desviante “é uma consequência da reação 

pública ao desvio, não um efeito das qualidades inerentes ao ato desviante” 

(Becker, 2008: 45). 

Nesse sentido, as noções de controle ou descontrole no uso, a princípio, 

parece ter relação direta com fatores socioeconômicos e culturais, diferentes 

formas de “apresentação do eu” (Goffman, 1975) e o controle e manutenção das 

impressões, proporcionando importantes fatores de distinção e hierarquias entre 

consumidores de cocaína.  
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