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RESUMO 

O presente estudo busca compreender como os usuários de crack em situação de rua vivem. 

Busco neste trabalho me aproximar dos usuários de crack em situação de rua em seus espaços 

de uso de droga e de convívio social, bem como trazer à "cena" os processos de 

marginalização e exclusão social que permeiam o cotidiano desses usuários. O objetivo é 

conhecer o modo de vida dos usuários, e conhecer as suas trajetórias que levaram ao uso do 

crack e/ ou a situação de rua. Interessa-me, sobretudo, dialogar com os usuários de crack em 

situação de rua e pensar como a rua se configura como espaço de sociabilidade, interação e 

também de extrema desigualdade social. O objetivo deste estudo não é discutir sobre consumo 

de droga em si, suas características, formas ou efeitos, nem as possíveis soluções para a 

diminuição do consumo. A presente pesquisa é uma investigação de natureza qualitativa e, 

incluiu a pesquisa bibliográfica para a construção do corpo teórico-metodológico e a 

investigação empírica no trabalho de campo. O trabalho de campo foi realizado durante oito 

meses no bairro de Manguinhos- RJ com os usuários de crack em situação de rua. As técnicas 

e métodos de investigação utilizados durante a pesquisa incluíram as entrevistas individuais 

semi-estruturadas e a observação participante. As observações de campo mostraram que não 

há uma simples relação direta entre pessoa e droga, mas trajetórias e experiências de vida, 

com períodos de consumo compulsivo, seguidos de diminuição da dose, de autogestão e 

períodos de abstinência. Tudo em meio aos infinitos desafios encarados por aqueles que estão 

em situação de rua. Nesse sentido, precisamos pensar como o processo de exclusão social que 

é vivido pelos usuários de crack se particulariza em vínculos, rupturas e em emoções e 

sofrimentos. 

 

Palavras-chave: drogas, crack, população em situação de rua, vulnerabilidade, exclusão 

social, Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

Final dos anos 2011, Avenida Brasil, altura da entrada da Ilha do Governador, e um 

pequeno conglomerado de pessoas usando crack me "assusta". Vistas de longe, sob a janela 

do ônibus, me pergunto como aquelas pessoas conseguem viver. Anos depois, meados de 

2014 e inicio uma pesquisa com essa população1 usuária de crack. 

Em 2010, o crack, uma variação fumada da cocaína, ganhou destaque no panorama 

político-midiático brasileiro e ocupou o centro do cenário. Ao seu uso, passou a ser atribuído 

a violência nas cidades e a “degradação moral de parte da juventude” (SOUZA, 2016). Os 

grandes meios de comunicação dedicam grande cobertura a uma suposta "epidemia do crack". 

As matérias costumam vir acompanhadas de imagens de jovens adultos mal vestidos, sujos e 

perambulando pelas ruas. Implícita ou explicitamente, sugere-se que a condição de miséria, 

em que se encontram, é consequência do uso que fazem de crack (JORGE et al., 2013). 

Segundo a “Pesquisa Nacional sobre o uso de crack” (BASTOS & BERTONI, 2014), os 

usuários de crack em situação de rua são jovens adultos, homens e mulheres, em sua maioria, 

negros ou pardos na faixa dos 20 e 30 anos e com baixa escolaridade, fazendo uso de crack há 

6,5 anos em média. Trata-se de uma população em grande vulnerabilidade, e a relação entre 

exclusão social e uso de crack deve ser problematizada e aprofundada.  

O presente estudo busca compreender como os usuários de crack em situação de rua 

vivem. Busco neste trabalho, me aproximar dos usuários de crack em situação de rua em seus 

espaços de uso de droga e de convívio social, bem como trazer à "cena" os processos de 

marginalização e exclusão social que permeiam o cotidiano desses usuários. O objetivo é 

conhecer o modo de vida dos usuários, e conhecer as suas trajetórias que levaram ao uso do 

crack e/ ou a situação de rua. Interessa-me, sobretudo, dialogar com os usuários de crack em 

situação de rua e pensar como a rua se configura como espaço de sociabilidade, interação e 

também de extrema desigualdade social. O objetivo deste estudo não é discutir sobre consumo 

de droga em si, suas características, formas ou efeitos, nem as possíveis soluções para a 

diminuição do consumo.  

                                                           
1 Os usuários de crack se distanciaram da população em geral, estão se tornando uma população. Nesse sentido, 

a pesquisa quantitativa conduzida pela Fiocruz, com financiamento do Ministério da Saúde, contabilizou o 

número nacional de usuários de crack abordando informações mais concretas sobre a abrangência dessa 

população.  
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A temática das drogas tem me interessado desde 2014, quando iniciei a Iniciação Científica 

(PIBIC- FIOCRUZ/ CNPq) no subprojeto “Um estudo sobre as redes de apoio social dos 

usuários de crack atendidos nos Consultórios na Rua no Território de Manguinhos - Rio de 

Janeiro". Estive como bolsista PIBIC, de dezembro de 2013 a julho de 2015. O subprojeto 

estava vinculado à pesquisa intitulada “Usuários de Crack em Situação de Rua: possibilidades 

à constituição de redes de apoio social”, coordenada pela pesquisadora doutora Alda Lacerda 

- EPSJV/ FIOCRUZ, com o apoio financeiro do Programa Estratégico de Apoio à Pesquisa 

em Saúde - PAPES VI/Fiocruz – CNPq. Essa pesquisa visava estudar, à luz da teoria da 

dadiva (MAUSS, 2003) como eixo norteador para análise das redes sociais, questões como a 

produção do cuidado em saúde; o trabalho das equipes de Consultório na Rua; e a 

constituição dos vínculos sociais dos usuários de crack em situação de rua. A pesquisa tinha o 

objetivo de mapear as redes sociais dos usuários de crack atendidos pelo Consultório na Rua 

de Manguinhos. Essa experiência da pesquisa foi importante para me fazer pensar acerca de 

algumas questões sobre o uso de crack e instigou a me aproximar desse universo de 

investigação. Foi aí que a possiblidade de fazer campo junto ao Consultório na Rua de 

Manguinhos começou a tomar corpo e a ganhar centralidade nas minhas questões: mais do 

que pensar o uso de crack especificamente, interessava-me, sobretudo, o contato mais 

próximo com os usuários de crack em seus próprios contextos de uso. 

Tendo em vista o número crescente de usuários vivendo nas ruas em torno do uso de 

crack no território de Manguinhos, e os limites de acesso desses usuários à rede de atenção à 

saúde, em outubro de 2011 foi implementado o Consultório na Rua (CnR) como estratégia de 

intervenção no território (TEIXEIRA, 2011). O município do Rio de janeiro (RJ) é dividido 

em dez áreas programáticas, e tem atualmente sete equipes de Consultório na Rua. 

O Consultório na Rua está vinculado à atenção básica, mais especificamente à 

Estratégia Saúde da Família do território, e é formado por uma equipe itinerante 

multiprofissional que pode ser composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, 

psicólogo, assistente social e agente social (BRASIL, 2011). O Consultório na Rua de 

Manguinhos está localizado em uma sala na Clínica da Família Victor Valla, e perto de várias 

cenas de uso, facilitando o acesso dos usuários. A equipe de Consultório na Rua desenvolve 

ações de cuidado à população em situação de rua, e essas ações se dão tanto no território onde 

os usuários vivem como na Clínica da Família.    

Permeando o senso comum e a opinião pública, o discurso médico é utilizado para 

legitimar matérias jornalísticas e campanhas sobre drogas, sejam estes favoráveis ou 
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contrários à sua criminalização. Neste sentido, no capítulo 1 apresento a temática das drogas a 

partir dos discursos e saberes biomédicos, buscando aprofundar em que medida que a "saúde 

pública" vem se tornando uma das linguagens mais autorizadas para se pensar o "fenômeno 

do crack". Apresento também neste capítulo uma breve contextualização das políticas 

públicas de saúde para a população em situação de rua. 

No segundo capítulo apresento o percurso metodológico da pesquisa e, os limites e as 

dificuldades para a construção desta investigação. Este capítulo tem como objetivo realizar 

uma discussão metodológica sobre o método etnográfico e a antropologia. 

O capítulo seguinte tem como objetivo apresentar os dados empíricos da pesquisa. 

Intitulado “Olhando de dentro: quem são os usuários de crack? ”, este capítulo apresenta o 

perfil dos meus interlocutores. Abordo questões como idade, sexo, escolaridade, laços 

familiares, origens e percursos e, sobre os padrões de uso de drogas. O capítulo se inicia com 

um breve relato de uma entrevista.  

O quarto capítulo segue como desdobramento dos dados empíricos, articulando-os com 

teorias e referências bibliográficas. Neste capítulo discuto sobre exclusão social, estigma e 

sofrimento. Nesse sentido, discuto como a experiência do uso de crack estabelece relações de 

pertencimento, reconhecimento, poder e diferenciação. E como essa população tem os seus 

corpos “marcados”, como uma forma de estar no espaço público que os identifica como 

usuários de crack, vivendo um cotidiano de precariedade e sofrimento (GOMES & 

ADORNO, 2011).     

Reitero que o presente trabalho não busca “desvendar” os sentidos e/ou significados do 

uso de crack, mas sim compreender como são as relações sociais nas chamadas 

“cracolândias”; como essas pessoas se organizam; que relação estabelecem com as drogas, 

com seu corpo e com os outros; quais as categorias nativas; como se concebem; quais são 

suas histórias. Busco ao longo do trabalho discutir como os discursos sobre as drogas, a 

exclusão social e a criminalização de certos tipos de usuários conformam espaços de 

exclusão dos indesejados (VALLIM, 2014, grifo nosso). E por outro lado, apesar de toda a 

precariedade e vulnerabilidade social e econômica em que vivem, entendemos que esses 

espaços são permeados por desejos, sentimentos, negociações, trabalho, disputas e vidas. 

Talvez o maior objetivo do trabalho tenha sido a tentativa de falar sobre pessoas reais, com 

suas trajetórias e experiências e, assim, desnaturalizar os nossos conceitos sobre humanidade. 
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1. A QUESTÃO DAS DROGAS: O SABER BIOMÉDICO E AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. 

 

1.1 O saber biomédico e o uso de drogas ilícitas.   

Para se pensar a "questão do crack" na contemporaneidade, é preciso que se discuta 

algumas questões acerca da temática das drogas2, sobretudo, a construção das drogas como 

um problema. Neste capítulo, à luz das contribuições dos estudos de Eduardo Viana Vargas 

(2001, 2008) e de Maurício Fiore (2002, 2004, 2008) busco problematizar a relação entre o 

saber biomédico e as drogas.   

É sabido que o consumo sistemático de substâncias psicoativas sempre esteve presente 

na história das sociedades, no entanto, a uso de algumas substâncias, chamadas genericamente 

de drogas, como uma questão de problema social é historicamente recente:   

 

(...) foi somente ao longo do século XX que algumas dessas substâncias se tornaram 

objeto de diversos saberes, falas, práticas e controvérsias, constituindo, assim, um campo 

de atenção e de debate e, principalmente, em preocupação de Estado. No decorrer desse 

processo, algumas substâncias psicoativas foram classificadas genericamente como 

“drogas” e, assim, sua produção, distribuição e consumo conformam-se, 

contemporaneamente, como uma questão das “drogas”, assumindo definitivamente o 

estatuto de um problema social (Lenoir, 1998 apud FIORE, 2008).   

 

Segundo Fiore (2008), o fenômeno das drogas tem sido orientado por três principais 

formações discursivas: a medicalização, a criminalização e a moralização. É importante que 

                                                           
2 Há um certo consenso de que a palavra droga se refere a qualquer substância que, em contato com os corpos 

vivos, altera o modo de funcionamento de seu sistema nervoso. No entanto, não se pode perder de vista que esta 

definição, aparentemente objetiva, é recortada por juízos de valor. No que se refere à atribuição de sentidos da 

palavra, Vargas (2001) mostra que há uma visada terapêutica que serve de base para a restrição do vocábulo 

como uma classe específica de substâncias (RUI, 2012, p. 19).  Há, assim, uma reprodução da partilha moral 

entre “drogas” lícitas e ilícitas, muito bem apontada por Vargas (2001, p. 122): não são todas as substâncias 

psicoativas as qualificadas como “drogas”, termo que se refere quase sempre às drogas ilegais. Como proposto 

no livro Drogas e Cultura: novas perspectivas (2008), as drogas não podem ser reduzidas às suas propriedades 

farmacológicas, isto é, não são algo em si mesmo, mas implicam sempre uma relação, significam algo em 

oposição a outra coisa (p. 29). Propõe-se, assim, demonstrar de algum modo a ideia de que a droga em si não é o 

mal. Os males estão ligados aos usos das drogas, aos diferentes tipos de usos, os possíveis males estão ligados a 

certos usos das drogas. A droga em si está ligada a um problema mais amplo que é a alteração do estado de 

consciência, que pode se dar de diversas maneiras, sem ser necessariamente acionado pelo que se chama de 

droga (p. 136).    
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observemos o papel do saber biomédico no campo das drogas, já que, “amparado em um 

sofisticado conhecimento sobre o funcionamento do sistema neurológico” (p. 144– 145), a 

questão acerca das drogas se sustenta em grande parte sobre os riscos à saúde que podem 

advir do uso de drogas.   

A medicina e as práticas médicas foram, historicamente, assumindo a posição de 

principais instrumentos de legitimação da divisão moral entre as substâncias lícitas e as 

ilícitas.  O saber e os discursos médicos, tematizam, explicam, colocam e recolocam dilemas 

relacionados ao consumo de drogas, estabelecendo uma linha divisória entre a normalidade e 

patologia (FIORE, 2008).  A legitimidade dos discursos e das práticas referentes a usuários de 

drogas, hoje em dia, se constrói, portanto, nos saberes biomédicos, responsáveis também pelas 

classificações clínicas das patologias referentes ao uso de drogas.  

A restrição da categoria drogas a um "conjunto particular de substâncias psicoativas e a 

partilha moral entre drogas de uso ilícito e drogas de uso livre, tolerado ou controlado" 

(VARGAS, 2001, p. 196), é recente e contemporâneo. Sob o ponto de vista do enfrentamento 

e do mal a ser combatido, medicalizando e criminalizando as experiências de consumo, o uso 

das drogas se constitui com um problema social (VARGAS, 2001). Assim, "desde que as 

'drogas' e seu uso se tornaram uma questão social relevante, a produção de conhecimento a 

seu respeito foi, com raras e valiosas exceções, pautada pela lógica da negatividade" 

(LABATE et al., 2008, p. 23).   

A medicina, "como um saber que se articulava sobre e para a vida (FOUCAULT apud 

FIORE, 2002, p. 5) se constituiu como a mais prestigiosa ciência do século XX no que diz 

respeito às drogas. Construiu-se a percepção de uma ameaça cada vez maior do uso de 

algumas substâncias tidas como "perigosas", assim, não bastava apenas criminalizar a 

existência dessas substâncias, mas também deveria prevenir que a sociedade não se 

aproximasse delas (FIORE, 2002). Não é à toa e nem desprezível que os argumentos tidos 

como científicos para se pensar o problema do uso das drogas provem dos discursos 

terapêuticos – biomédicos ou psicológicos.  

As sociedades ocidentais fizeram das drogas um problema médico-criminal, condenando 

e punindo o uso de algumas substâncias sob os estigmas do vício ou da doença (VARGAS, 

2008). Nos habituamos, assim, a associar o uso ilícito de drogas a uma falta ou fraqueza, física 

e moral.  

É preciso também estar atento para uma questão produzida em torno do "problema das 

drogas": a "construção ideológica do viciado e do traficante como agentes do mal" andar de 
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par com a "demonização da própria droga" (ZALUAR, 1994, p. 242). Os problemas 

vinculados ao uso de drogas tendem a ser associados ao crime e a atitudes antissociais, 

desviantes e anormais. As drogas vistas como, invariavelmente, perigosas, e a percepção de 

que constituem uma ameaça, confundem a identidade social do indivíduo que usa com a 

própria natureza da substância que consome. Desta forma, a droga adquire um poder negativo 

próprio, e seus efeitos temporais finitos, aqueles que fazem com que um indivíduo esteja sob 

seu efeito (estar “drogado”), passam a significar uma condição de existência permanente (ser 

um “drogado”) (FIORE, 2004, p. 7).  

A "questão do crack" parece atrair uma preocupação cada vez maior, principalmente na 

exposição pública sobre os problemas acarretados ao seu uso. Seja por meio dos veículos de 

comunicação em massa ou até mesmo nas políticas públicas de drogas,   

 

(...) a percepção de que as “drogas” constituem uma ameaça diabólica parece, em suma, 

estar vinculada à ideia de que seu consumo continuado traria efeitos deletérios para o 

desenvolvimento das sociedades e, com elas, da própria humanidade, na medida em que 

produziria sujeitos que, ao perderem a vontade própria, perdem também a própria 

condição de sujeito, ou seja, tornam-se “alienados”, “autômatos”, “zumbis” (VARGAS, 

2001, p.28).  

 

Os problemas postos pela dita "epidemia do crack" articulam visões em torno dos 

significados e consequências de seus usos, em particular, sob a própria condição do sujeito 

que faz o uso. A perspectiva negativa e estigmatizante do uso de drogas pode significar a 

marginalização de determinada pessoa ou grupo social e, principalmente, pode contribuir para 

mobilizar grupos de pressão contrários ao seu uso.  

 

 

1.2 Políticas públicas de saúde para a população em situação de rua e usuários de 

drogas.  

O alarde causado em torno do consumo de crack parece ter acelerado a implantação ou a 

efetivação de políticas de saúde pública específicas aos usuários de drogas (RUI, 2012), isto 

porque, somente a partir de 2009, diante da exposição midiática sobre o crack, é que o 

governo federal anunciou planos de ação mais efetivo. Em 2010, visando o cuidado dos 

usuários de drogas (além de medidas repressivas ao tráfico), o governo federal instituiu o 
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Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas3, "com vistas à prevenção do uso, 

ao tratamento e à reinserção social de usuários e ao enfrentamento do tráfico de crack e outras 

drogas ilícitas” (AGUIAR; BENTES, 2011).    

No Brasil as primeiras referências do uso de crack surgem no início dos anos 90, em São 

Paulo, mas somente em 2010, o uso de crack foi definido como problema de saúde pública.  

Nesse cenário, a redução de danos, tornou-se uma estratégia norteadora do cuidado à saúde 

dos usuários de drogas e, de prevenção ao uso e abuso de drogas. Como apontado por Rosa 

(2012), a redução de danos tem como objetivo executar ações destinadas à prevenção das 

possíveis consequências danosas à saúde decorrentes do uso e abuso de substâncias 

psicoativas "sem necessariamente interferir na redução da oferta e da demanda, tratando-se de 

políticas que propõem não apenas a desestigmatização, mas a descriminalização dos usuários 

de drogas" (p. 43). A redução de danos é uma estratégia do Ministério da Saúde e constitui um 

conjunto de medidas em saúde, tendo como princípio o respeito à liberdade de escolha do 

indivíduo4 e o acesso aos serviços de saúde públicos (BRASIL, 2004). O Sistema Único de 

Saúde (SUS), que é o sistema público de saúde brasileiro, garante o acesso integral, universal 

e gratuito para a população em todo o território nacional.  

Dentro desse sistema, nos últimos anos, a principal preocupação tem sido a produção de 

políticas de “inclusão” visando à integralidade, a partir da focalização de grupos 

sociopopulacionais e suas “vulnerabilidades” (ADORNO, 2011, p. 552), criando programas 

de atenção à saúde da mulher, às populações indígenas, às demandas das populações 

afrodescendentes, de grupos nômades ou ciganos e da comunidade LGBT e, mais 

recentemente, das populações em situação de rua.   

                                                           
3 Em 20 de maio de 2010, o Presidente Luís Inácio Lula da Silva, assina o decreto nº 7.179. O enfrentamento ao 

crack nesse decreto está diretamente ligado ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, 

via Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas - CONAD e 

da gestão do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD. Mas em 07 de janeiro de 2011, logo após sua posse, a 

presidenta Dilma Roussef, assina o decreto nº 7.426, no qual transfere a CONAD e FUNAD para o Ministério da 

Justiça. Dessa forma, o plano de enfrentamento ao crack, que seria formado por um comitê gestor composto por 

representante de diversos Ministérios, fica a cargo da justiça (AGUIAR; BENTES, 2011). FANTAUZZI e 

AARÃO (2010) para maiores detalhes sobre a legislação brasileira sobre a questão das drogas; o estudo 

apresenta detalhes desde de 1931.   

4 Para uma discussão crítica sobre a lógica de redução de danos, ver RODRIGUES (2003) que a partir de uma 

leitura das propostas de redução de danos, expõe suas frentes de combate com o proibicionismo, suas 

potencialidades estratégicas na mudança do tratamento legal dos psicoativos e seus limites enquanto proposta 

alternativa ao modelo tradicional.  
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Engstrom e Teixeira (2016) destacam o fato de que políticas de saúde governamentais 

voltadas ao cuidado específico para a população em situação de rua são recentes e se 

iniciaram no campo da saúde mental, com os “Consultórios de Rua”. Os Consultórios de Rua 

foram criados com base em uma experiência realizada em Salvador (Bahia, Brasil) pelo 

Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas que ofertava serviços para atender as 

crianças em situação de rua e uso de drogas. A avaliação dessa experiência realizada entre 

1999 e 2006 foi considerada exitosa, permitindo a inclusão do Consultório de Rua no Plano 

Emergencial de Ampliação de Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas 

(PEAD) em 2009 e depois, em 2010, no Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack 

(ENGSTROM; TEIXEIRA, 2016; SILVA; FRAZÃO; LINHARES, 2014).  

 Já em 2011, a Política Nacional de Atenção Básica (2011) ao caracterizar a atenção 

básica como "um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde" (BRASIL, 2011) institui e 

normatiza o Consultório na Rua. Os Consultórios na Rua devem, assim, buscar atuar frente 

aos diferentes problemas e necessidades de saúde da população em situação de rua, inclusive 

na busca ativa e no cuidado aos usuários de álcool, crack e outras drogas. O Consultório na 

Rua deve configurar-se como a principal porta de entrada dessa população para a rede de 

serviço de saúde (ENGSTROM; TEIXEIRA, 2016).   

Os Consultórios na Rua são formados por equipes multiprofissionais5 e prestam atenção 

integral à saúde de uma referida população em situação de rua in loco. As atividades são 

realizadas de forma itinerante desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) (BRASIL, 2012). Os Consultórios na Rua privilegiam uma estratégia 

de aproximação desenvolvendo uma oferta de cuidados e redução de agravos fora dos espaços 

institucionais. Os Consultórios na Rua buscam promover um cuidado integral na perspectiva 

da redução de danos, desenvolvendo abordagem mais adequada junto a essas pessoas, de 

modo a diminuir danos e promover saúde.   

                                                           
5 Pelas normatizações, foram criadas três modalidades de equipe de Consultório na Rua variando segundo a 

composição profissional: i) com 4 profissionais sendo 2 de nível superior e 2 de nível médio; ii) com 6 

profissionais e a modalidade iii) acrescida do médico. Poderão compor as equipes de Consultório na Rua várias 

categorias profissionais: Enfermeiro; Psicólogo; Assistente Social, Terapeuta Ocupacional, Médico, Agente 

Social, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Saúde Bucal dando um caráter interdisciplinar à 

atuação da equipe (BRASIL, 2012; ENGSTROM; TEIXEIRA, 2016).    
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Em relação ao termo “população em situação de rua”, as classificações são 

heterogêneas, sobretudo se comparadas diferentes realidades internacionais (VARANDA; 

ADORNO, 2004). A Política Nacional para a População em Situação de Rua (2009) define a 

população em situação de rua como grupo populacional heterogêneo que possui em comum a 

pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a inexistência de 

moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas 

como espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as 

unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória (BRASIL, 

2009).  

No Brasil, a transformação do uso de drogas num problema público ocorreu ao longo do 

século XX, instituindo novas práticas de controle social (MOREIRA; NEIL; SILVEIRA, 

2009). Nesse cenário, o consumo de drogas passou a ser relacionado à pobreza, violência, 

abandono.  A associação entre marginalidade e “ser” de rua é, também, bastante difundida na 

sociedade (SILVA; FRAZÃO; LINHARES, 2014, p. 806). Não se pode afirmar – e, de forma 

alguma, busco isso neste trabalho - que o consumo e o uso abusivo de drogas por parte da 

população em situação de rua, são prévios, adquiridos nas ruas, ou até mesmo determinantes 

para ida às ruas. O que cabe sim destacar é que as políticas públicas de saúde historicamente 

permitiram a existência de uma lacuna assistencial para essa população.  

O aumento da população em situação de rua precisa ser compreendido dentro de um 

contexto social, econômico e cultural, reflexos do sistema capitalista que acentua, cada vez 

mais, a desigualdade e a exclusão social. É no cenário das ruas onde muitas pessoas buscam 

"acolhimento", ao mesmo tempo em que se deparam com situações de extrema 

vulnerabilidade. Dentre os que vivem em situação de rua, é elevado o número de usuários de 

álcool, crack e outras drogas. O uso abusivo de crack fica bem marcado em alguns espaços 

urbanos, como as denominadas “cracolândias”6 em destaque para as cidades do Rio de Janeiro 

e São Paulo.   

Como já foi dito, a medicalização e criminalização serão as bases da política mundial 

para as drogas (e, principalmente, seu combate). São os modelos penal e médico que orientam 

                                                           
6 Cabe salientar que o uso de crack nas chamadas “cracolândias” não cria uma categoria única, “mas uma 

constelação de grupos que têm em comum uma atividade clandestina e ilegal” (VELHO, 1998, p. 16) que é o uso 

de crack. Para aprofundar a discussão sobre as chamadas “cracolândias”, ver RUI (2012) que se refere a 

“cracolândia” enquanto territorialidade e não aos usuários de crack.    
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e definem o "problema das drogas", sendo determinantes nas elaborações das leis, normas e 

organização do controle das drogas. Prevalecendo, as visões negativas associadas a doenças, 

anormalidade, delinquências e desvios. Mas como aponta Rui (2012), mais importante é 

preciso ter em conta que o “fenômeno do crack” envolve uma série de outros “engajamentos e 

vulnerabilidades que, como propus com Mary Douglas, não se reduzem ao “materialismo 

médico”, embora o integre: ele envolve ainda fatores sociais, econômicos, políticos, morais, 

policialescos, legais e urbanísticos (p. 71).   

O uso de crack, que apesar de ocorrer há mais de uma década no Brasil, tem, desde de 

2009, repercutido como uma “epidemia” em expansão devido a presença dos usuários de 

crack na cena pública. É importante deixar claro, que apesar do imaginário social, não existe 

epidemia em relação ao uso de crack (BASTOS & BERTONI, 2014). Viver nas ruas e usar 

drogas, historicamente, não são fenômenos recentes e, estão associados a múltiplos fatores, 

entretanto, é importante destacar que a distribuição desigual de bens sociais acentuada pelo 

capitalismo tem culminado em grave exclusão social. Cabe ressaltar, também, que os 

significados ou imagens sociais produzidas em torno das drogas variam em função das 

diferentes posições e papéis sociais, bem como, dos modos de uso e contextos históricos de 

cada momento. Se observarmos como o conjunto de drogas se insere em distintos contextos 

sociais, encontraremos diversos e distintos sentidos associados.   
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2. PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA. 

 

 

2.1 A inserção em campo. 

 

O acesso ao universo pesquisado teve como mediação7 fundamental a equipe do 

Consultório na Rua (CnR) da Clínica da Família Victor Valla, situado no bairro de 

Manguinhos no município do Rio de Janeiro-RJ. Foi através do acompanhamento nos 

trabalhos desenvolvidos pelo CnR que conheci algumas cenas de uso consideradas como 

locais de grande incidência de consumo de crack e assim, com pessoas que convivem 

diretamente com essas práticas.  

Tive conhecimento do trabalho do CnR no fim do ano de 2013, quando comecei a 

Iniciação Científica (PIBIC-Fiocruz/CNPq) na Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio-Fiocruz. Nesse projeto passei a conhecer algumas estratégias e programas de Saúde 

e de Assistência Social8 para a população em situação de rua.  Mantive contato com a equipe 

do CnR através da coordenadora da pesquisa que foi apresentar o projeto da pesquisa e 

discutir as estratégias para entrevistar usuários de crack em situação de rua e profissionais de 

saúde. No entanto, nesse período meu contato limitava-se ao conhecimento do trabalho da 

equipe e alguns relatos sobre seus trabalhos em campo.  

Uma maior aproximação com o CnR teve início em meados de 2014 através da médica 

da equipe no momento em que fomos entrevistá-la. Perguntamos para ela a possibilidade de 

acompanhar os trabalhos de campo9 dos agentes sociais no intuito de acessar as pessoas em 

situação de rua e esse universo. Desde esse momento, a equipe do CnR mostrou-se receptiva e 

aberta para que eu pudesse participar. 

                                                           
7 Refiro-me à mediação para designar a esfera das relações e elos construídos na aproximação com o universo 

empírico da pesquisa. Ver: VELHO e KUSCHBNIR (org.) Mediação, cultura e política. Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 2001.  

8 Os programas mencionados referem-se a estratégias de saúde pública e de assistência social: Consultório na 

Rua, Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Drogas (CAPSad), Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) e Programa 

Proximidade. 

9 A expressão trabalho de campo ou ida a campo é o nome utilizado pela equipe de Consultório na Rua para 

designar o trabalho realizado diretamente nas ruas e nas cenas de uso de drogas. 
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Inicialmente combinou-se o acompanhamento junto aos trabalhos de campo dos 

agentes sociais através de encontros semanais. As saídas a campo acontecem cada dia da 

semana em um local diferente e com rodízio dos agentes sociais, nesse sentido, pensou-se em 

manter um dia fixo para a minha participação. Às segundas-feiras ocorriam a reunião da 

equipe e sextas-feiras não era um dia oportuno por conta da violência e insegurança das 

operações policiais que ocorrem com alguma frequência na região. Diante dessas 

possibilidades, acompanharia um agente social especifico, que por vezes estaria acompanhado 

de mais um profissional da equipe, para as saídas as cenas pela manhã das terças-feiras ou 

quintas-feiras.  

Acompanhar o agente social em suas saídas a campo, ao invés de me restringir as 

entrevistas ao espaço institucional, tornou-se um ampliador dos horizontes da pesquisa, 

experiência que possibilitou conhecer diferentes pessoas, com diferentes trajetórias de uso de 

drogas, mas, sobretudo, conhecer um pouco de suas vidas e de seus cotidianos.  

Para compreender melhor o desenvolvimento do trabalho, contextualizo algumas 

questões relativas ao campo e a mediação institucional em sua realização. Desse modo, segue 

uma breve apresentação do Consultório na Rua de Manguinhos, seus projetos e atuação.  

 

2.1.2 Breve contextualização do Consultório na Rua. 

 

Atualmente, as equipes voltadas para o atendimento da população em situação de rua 

estão vinculadas ao Departamento de Atenção Básica, Ministério da Saúde, sob a 

denominação de consultório na rua. O consultório na rua foi instituído pela Política Nacional 

de Atenção Básica, em 2011, e “visa a ampliar o acesso da população de rua aos serviços de 

saúde, ofertando, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde para esse grupo 

populacional”, o qual se encontra em condições de vulnerabilidade e com os vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados (BRASIL, 2011).  

A equipe de consultório na rua é formada por equipe multiprofissionais que pode ser 

composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social e 

agente social. São equipes da atenção básica compostas por profissionais de saúde com 

responsabilidade exclusiva de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas em 

situação de rua (BRASIL, 2011). As equipes realizam suas atividades de forma itinerante 
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desenvolvendo ações na rua, em instalações especificas e também nas instalações de Unidades 

Básicas de Saúde do território onde atua. Desenvolve ações e articula parcerias com demais 

equipamentos e serviços de saúde e de assistência social. Em todo o Brasil, há 148 equipes 

de consultórios na rua, localizadas em 83 municípios, com um crescimento de 85% em 

relação a 2012, quando havia 80 equipes; no município do Rio há 7 equipes. 

Manguinhos, oficializado como bairro em julho de 1981, está situado na Zona Norte do 

município do Rio de Janeiro, na 10ª Região Administrativa (RA) da cidade, que compreende 

também os bairros de Bonsucesso, Olaria e Ramos. O território em questão, com cerca de 

37.000 moradores, é um local de extrema pobreza, violência, conflitos armados e tráfico de 

drogas, com um contingente expressivo de moradores de rua e usuários de drogas 

(ENGSTROM & TEIXEIRA, 2016, p. 1842). 

Tendo em vista o aumento da população em situação de rua e das cenas abertas de uso 

de drogas, foi criado, em 2011, o Consultório na Rua de Manguinhos, com base na Clínica da 

Família Victor Valla, tendo o objetivo de garantir a essa população, moradora ou não de 

Manguinhos, o acesso à saúde. A equipe é composta por uma médica, um enfermeiro, uma 

técnica de enfermagem, um dentista, uma assistente social, uma psicóloga e três agentes 

sociais e, desenvolve ações tanto no território como na clínica. 

Com quase dois mil cadastrados, a equipe tem uma média de 40 atendimentos por 

dia e atua em uma região extremamente carente, que engloba os bairros de Manguinhos, 

Bonsucesso, Penha, Ilha do Governador, Maré e Vigário Geral, todos na zona norte.  

Percorrendo as ruas, a equipe identifica os locais onde vivem as pessoas. O encontro 

com a população através da rua começa como etapa de aproximação. A equipe, os agentes 

sociais, em especial, passam a conhecer as condições de vida dos usuários até criar um 

vínculo. O trabalho com usuários de álcool e outras drogas é realizado de acordo com a 

Política do Ministério da Saúde de Atenção Integral ao Usuário de Álcool e Outras Drogas, 

que elegeu a redução de danos como estratégia de saúde pública para ser implementada junto 

à população usuária de substâncias psicoativas. 

As ações do consultório na rua de Manguinhos são operacionalizadas em dois eixos: 

promoção e atendimento direto a essas pessoas em situação de rua. Nas abordagens na rua, 

geralmente nas cenas de uso de drogas, são desenvolvidas ações de redução de danos e 

distribuição de insumos para essa população: preservativos e kits de saúde bucal; além de 

fornecimento de medicamentos, material de educação em saúde e, marcação e entrega de 
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resultados de exames. Em 2012, estimava-se 16 cenas de uso de drogas na região de 

Manguinhos.  

O atendimento direto aos usuários de drogas é realizado, na maior parte das vezes, na 

clínica. Na clínica ocorrem o cadastramento dos usuários e registro no sistema de informação 

em saúde; acolhimento a todos que chegam como demanda espontânea buscando 

atendimento; atendimento clinico, tratamento odontológico, vacinações e curativos e, grupos 

terapêuticos. Além disso, as equipes encaminham os usuários para a rede de saúde e 

intersotorial e, em alguns casos, os acompanham durante as internações em hospitais ou nos 

abrigos.  

 

2.2 O universo da pesquisa e a construção do trabalho de campo. 

 

Após a aproximação junto a equipe do consultório na rua, o desenvolvimento da 

pesquisa implicou na minha inserção nas idas a campo da equipe. Muito em função das 

condições e das práticas de uso de drogas das pessoas em situação de rua, o acesso a esse 

universo se deu de forma gradual e lenta. Visava me aproximar e construir vínculos com essas 

pessoas. Nesse sentido, minhas primeiras idas a campo tiveram o intuito de me apresentar e 

estabelecer contato.  

Inicialmente fui apresentada aos usuários que vivem no entorno da clínica da família. 

Aos poucos, minha presença foi se tornando mais familiarizada nesses locais e a rede de 

pessoas conhecidas ampliada. Apesar de ser apresentada como aluna e pesquisadora, durante 

a maior parte do trabalho fui identificada mais como parte da equipe do consultório. E, de 

alguma maneira, foi essa identificação atribuída pelos usuários que facilitou meu acesso e 

inserção. Por já conhecerem, terem vínculo e saber exatamente o trabalho dos agentes sociais 

ali, minha presença ao lado deles tornou-se bem recebida. Com toda certeza, não seria 

possível a inserção em campo sem a mediação dos agentes sociais pois a presença de uma 

pessoa estranha despertaria desconfiança. 

Acompanhei durante oito meses as caminhadas dos agentes sociais. Em 2014, 

acompanhei durante cinco meses. Depois, no ano seguinte, passado um intervalo de dois 

meses, acompanhei durante mais três meses as idas a campo dos agentes.  Era frequente 

também acompanhar alguns casos no espaço da clínica. Os registros de campo e as minhas 
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inquietudes iam tomando forma à medida que ia me aproximando dos usuários. A 

problemática do crack deixou de ser o foco e, aos poucos, fui tendo interesse pela vida 

daquelas pessoas com quem eu conversava. Me contavam dos últimos acontecimentos, sobre 

suas famílias, as dificuldades e suas diversões. Fui me familiarizando com o cotidiano 

daquelas pessoas e suas práticas.  

A rotina era chegar à Clínica da Família Victor Valla, o que previamente estava 

combinado com o agente social, e acompanhar o trabalho dele de ida a campo. Os agentes 

sociais, em geral, pegavam suas mochilas e as enchiam de preservativos. O preservativo é o 

principal insumo de redução de danos dessa equipe de consultório na rua. Íamos eu e mais 

dois agentes sociais. Em alguns momentos ia acompanhada de apensas um.  Caminhávamos, 

ainda pela manhã, por volta das 10horas pela Av. Leopoldo Bulhões e conversávamos com 

aqueles usuários que estavam acordados. As caminhadas eram marcadas por locais onde os 

agentes acreditavam que alguns usuários poderiam estar. Além de passar por locais já tidos 

como referências as cenas de uso, os agentes andavam a procura de novas pessoas que ainda 

não conheciam o trabalho do consultório na rua. Acompanhando esse agente ia conhecendo 

espaços e me aproximando das interações e relações sociais dos usuários. 

No entanto, durante esse tempo da pesquisa tive bastante dificuldade em estabelecer 

laços mais estreitos com meus interlocutores. Por depender da mediação e da disponibilidade 

do agente social, as datas previamente combinadas para as caminhadas sofriam alterações na 

medida em que apareciam contratempos: ou o agente social tinha que ficar no acolhimento na 

clínica ou a não poderíamos andar na região por conta de operações policiais e troca de tiros. 

Teve momentos também em que cenas de uso eram desfeitas porque a venda de crack estava 

suspensa.  

Dessa maneira, a observação participante, tão cara ao exercício etnográfico, teve 

contornos não tão fiéis ao que se entende por observação participante. Segundo Malinowski 

(1978), a observação participante é o exercício da observação direta, que só é possível 

através da convivência diária, da capacidade de entender o que está sendo dito e de 

participar das conversas e acontecimentos da vida da aldeia (p.72.). Digo isso não pela não 

capacidade em participar dos acontecimentos e conversas da vida dos usuários em situação de 

rua, mas pela dificuldade em estabelecer contato com as mesmas pessoas assiduamente. 

Muitas pessoas ao longo da pesquisa, se deslocavam de áreas, ou retornavam para suas casas 

ou buscavam internação. De uma forma ou de outra, foi difícil estabelecer um contato diário e 

frequente com as mesmas pessoas. Diante da dificuldade de acompanhar com regularidade um 
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grupo ou pessoas nos espaços de uso de crack, optei pela opção metodológica de utilizar 

entrevistas semi-estruturadas (com um roteiro prévio de perguntas norteadoras). 

O presente trabalho é uma investigação de natureza qualitativa, sob orientação 

antropológica e etnográfica e, incluiu a pesquisa bibliográfica para a construção do corpo 

teórico-metodológico e a investigação empírica no trabalho de campo. O trabalho de campo 

foi realizado no território de Manguinhos com os usuários de crack em situação de rua 

atendidos pela equipe de consultório na rua do território. 

As técnicas de investigação utilizadas durante a pesquisa incluíram as entrevistas 

individuais semi-estruturadas como estratégia para complementar a observação participante. 

Para a seleção inicial dos usuários de crack entrevistados, contamos com dois agentes sociais 

que atuaram como articulador de campo. Ao final de cada entrevista, solicitamos que o 

usuário sugerisse outro usuário de crack para ser entrevistado, até atingir o critério de 

saturação (MINAYO, 1999). 

A realização das entrevistas resultou de processos concomitantes ao do projeto da 

iniciação científica. As entrevistas e observação participante foram feitas no âmbito do projeto 

maior sobre “Usuários de Crack em Situação de Rua: Limites e possibilidades à constituição 

de redes de apoio social”. De acordo com o universo delimitado no projeto, o critério para a 

escolha dos entrevistados foi baseado na presença de história de uso de crack, vivencia em 

situação de rua e algum vínculo com o consultório na rua. Primeiramente, os agentes sociais 

convidavam pessoas conhecidas no local para a realização da entrevista e, depois disso, da 

aceitação das pessoas de fazer parte do estudo, a entrevista era realizada nas instalações da 

clínica da família. A gravação das entrevistas foi consentida pelos usuários e garantiu-se o 

anonimato. Dessa maneira, nomes fictícios foram usados durante esse trabalho.  

A presente pesquisa utiliza-se de dados da observação participante e de informações 

das entrevistas semi-estruturadas. Foram realizadas doze entrevistas com mulheres e homens 

adultos. Desse universo, sete eram do sexo feminino e cinco do sexo masculino. Foram 

entrevistadas pessoas que possuem histórias de uso de crack e que, em algum momento, 

viveram na rua. 

Silvana, Talita, Alberto, Maria, Aldo, Léo, Jorge e Tereza são nomes fictícios dos 

sujeitos das trajetórias apresentadas nesse estudo. Outras tantas pessoas encontradas durante a 

pesquisa contribuíram com relatos de suas experiências e possibilitaram reflexões 

importantes, mas foram essas oito que me permitiram que as trajetórias fossem discutidas com 

maior profundidade através das entrevistas. Segundo Piccolo (2001) tais trajetórias só são 
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compreensíveis no interior do contexto em que elas são produzidas e vivenciadas. Isto porque, 

segundo a autora, há uma relação indissociável entre a configuração cultural em que as 

pessoas estão inseridas e aquilo que elas pensam, vivem e produzem. 

A imagem dos espaços onde usuários de crack em situação de rua vivem, se 

confundem entre lixos, copos de água e copos de guaravitas jogados ao chão. Colchões, 

cobertas e sofás também fazem parte deste cenário. O acúmulo de lixo e o forte odor de urina 

incomodam. Muitas foram as histórias e cenas que presenciei ao longo da pesquisa. No início, 

o olhar desconfiado prevalecia, mas em geral eram olhares marcados por vergonha em vê-los 

naquela situação. Por inúmeras vezes, alguns usuários escondiam o crack e pediam desculpas. 

O olhar avaliador das outras pessoas que transitavam e pela rua também era marcante. 

Algumas situações pelas quais passei foram bastante constrangedoras, como olhares, gestos e 

palavras de assedio por parte de alguns poucos homens. Presenciei alguns conflitos entre 

moradores da região ou policiais com alguns usuários. O incômodo com a ocupação dos 

espaços da rua gerava, em alguns momentos, atitudes de expulsão.  Mas também presencie 

momentos de confraternização entre usuários, pessoas cozinhando, dividindo roupas e 

comidas e, de regra, muitos “vigiavam” o sono do outro usuário no intuito de protegê-lo do 

forte sol ou de eventuais problemas. 

A etnografia ao longo da pesquisa se revelou como processo de conhecimento das 

minhas próprias crenças. Noções, que antes naturalizadas, me confrontavam a todo tempo a 

pensar os preceitos sobre zelo, cuidado, sofrimento, no limite, sobre o que definimos como 

normalidade. Desde o princípio, o que me estimulava antropologicamente era o fascínio por 

poder conhecer de perto uma realidade distante, desconhecida. Mas o que foi se desenhando 

como diferente, estranho, “exótico”, ganhou contornos também de que muitos dos desejos dos 

usuários são semelhantes aos da maior parte dos brasileiros: oportunidades, respeito, casa, 

emprego, saúde, educação e boa relação com a família. 

 

2.3 O conhecimento antropológico e a etnografia. 

A questão do uso abusivo de crack e, em especial, a das chamadas “cracolândias” tem 

sido amplamente discutida tanto no meio midiático como nos estudos de antropólogos, 

sociólogos e profissionais da área da saúde. São diversas as formas de abordagem teórica, no 

interior das ciências sociais brasileira, que podem servir para nortear a análise da questão das 
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drogas, mas deve-se ressaltar, sobretudo, a contribuição para o alargamento e 

aprofundamento da questão, ampliando a discussão para além do binómio médico-moral.  

O tema dos psicoativos em contexto urbano10, tem como um dos pioneiros, na antropologia 

brasileira, o trabalho de Gilberto Velho (1998), nele a questão das drogas foi tratada através 

do entendimento sociocultural, desmistificando algumas ideias sobre usuários de drogas. No 

Brasil, as pesquisas no campo etnográfico e antropológico sobre o uso de crack nos mostram 

os múltiplos perfis dos uso e usuários de crack, os significados em relação à droga, ao corpo, 

à higiene pessoal, às patologias e enfermidades, aos lugares de venda e consumo das 

substâncias (LIRA & ESCOBAR, 2011).  

O uso de crack, além de prática ilegal, é uma prática altamente complexa e 

estigmatizada, carregada de conotações socioculturais que exercerem importante influência 

nos modos de uso dos usuários. Desse modo, tais complexidades devem ser devidamente 

analisadas através de uma inserção mais direta e prolongada no campo a ser pesquisado 

(MACRAE, 1994). Assim, a antropologia e o método etnográfico são fundamentais nos 

estudos do uso de drogas, sobretudo, por trabalhar com fenômenos complexos e relacionais, e 

trazer a dimensão de que o que se apreende é sempre provisório e contextualizado; 

contribuindo para o estudo do “fenômeno do crack”, ampliando as suas fronteiras ao 

privilegiar os fenômenos sociais a partir dos sujeitos que os vivenciam. 

Em antropologia ou, de qualquer forma, em antropologia social, o que os praticantes 

fazem é etnografia. “E é justamente ao compreender o que é a etnografia, ou, mais 

exatamente, o que é a prática da etnografia, é que se pode começar a entender o que 

representa a análise antropológica como forma de conhecimento” (GEERTZ, 1989, p. 15). 

Para Malinowski (1978), pioneiro na elaboração conceitual da etnografia, o segredo do 

verdadeiro trabalho de campo está na magia do etnógrafo, que se torna capaz de evoca o 

verdadeiro espírito dos nativos (p.21). No entanto, entendemos que a prática etnográfica não 

deve ser o esforço do antropólogo em torna-se nativo:  

 

                                                           
10 Entre os estudos etnográficos urbanos sobre drogas realizados por cientistas sociais brasileiros notam-se 

distintas ênfases de pesquisa. Parte da bibliografia voltou-se sob os aspectos sócio-culturais presentes na 

interação com as substâncias psicoativas (VELHO, 1998; MACRAE E SIMÕES, 2000; VARGAS, 2001) e 

outros sob a questão da redução de danos (DOMANICO, 2006; FIORE, 2006; SILVA, 2008; MELLO, 2008). 

Para as pesquisas no campo etnográfico e antropológico sobre o uso de crack ver: RUI, 2012; ADORNO, 

SILVA, 2000; RAUPP & ADORNO, 2011; FRÚGOLI JR & SPAGGIARI, 2010; RUI, 2010; MELOTTO, 2009.  
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O essencial é que o discurso do antropólogo (o 'observador') estabeleça uma certa relação 

com o discurso do nativo (o 'observado'). Essa relação é uma relação de sentido, ou, como 

se diz quando o primeiro discurso pretende à Ciência, uma relação de conhecimento. Mas 

o conhecimento antropológico é imediatamente uma relação social, pois é o efeito das 

relações que constituem reciprocamente o sujeito que conhece e o sujeito que ele conhece 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p.113-114). 

 

Na compreensão do que seja a prática etnográfica, também se compreende a 

importância da perspectiva antropológica na “explicação” dos fenômenos sociais e culturais 

(NAKAMURA, 2011). Desde suas origens, falar de etnografia pressupõe considerar a ciência 

antropológica e vice-versa, pois se trata o tempo todo da relação intrínseca que se estabelece 

entre método, pressupostos teórico-conceituais e produção do conhecimento. A etnografia 

corresponderia aos primeiros estágios da pesquisa, ao trabalho de campo orientado pela 

observação e descrição aprofundada dos fenômenos, complementado pela etapa de síntese 

consolidada na e pela antropologia (LÉVI-STRAUSS, 1975). O objeto da disciplina não é 

propriamente o estudo de um determinado tipo de sociedades, mas que: 

 

(...) enquanto as maneiras de ser ou agir de certos homens forem problemas para outros 

homens, haverá lugar para uma reflexão sobre essas diferenças que, de forma sempre 

renovada, continuará a ser o domínio da antropologia (LÉVI-STRAUSS, 1975). 

 

Entende-se que o complexo método etnográfico deve ser encarado, além de tudo como 

um procedimento de implicações teóricas específicas, não se reduzindo numa técnica de 

coleta de dados. O texto etnográfico surge a partir do diálogo entre a teoria acumulada da 

disciplina e o confronto com uma realidade que traz novos desafios, para ser entendida e 

interpretada (PEIRANO, 1995). Alguns aspectos teóricos devem ser considerados em relação 

ao método etnográfico. A etnografia não se reduz a uma técnica, ela é antes um modo de 

acercamento e apreensão do que um conjunto de procedimentos. O método, assim, como 

ressalta Adorno e Castro (1994) é entendido como exercício reflexivo de apreensão de uma 

dada realidade, no qual pesquisador enquadra a realidade e nela se enquadra. A pesquisa 

etnográfica se dá como expressão da relação e intersubjetividade entre pesquisador e 

pesquisado, a partir de suas interações sociais intensas. Observar implica na interação com o 
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outro, participando das tramas sociais da vida cotidiana, e permitindo, entre outras coisas, a 

troca e o envolvimento entre pesquisador e pesquisado. 

Segundo Magnani (2002), a perspectiva antropológica possibilita, principalmente em 

função do método etnográfico, apreender os múltiplos, variados e heterogêneos conjuntos de 

comportamentos de atores sociais na vida cotidiana. Neste plano, o autor classifica a 

abordagem antropológica como um olhar de perto e de dentro, ou seja, um olhar capaz de 

descrever e refletir as dinâmicas socioculturais dos diferente espaços, mas a partir dos 

arranjos dos próprios atores sociais. 

A compreensão dos fenômenos sociais pela via etnográfica configura-se num novo 

arranjo que não é mais o arranjo nativo (mas que parte dele, leva-o em conta, foi suscitado por 

ele) nem aquele com o qual o pesquisador iniciou a pesquisa. Este novo arranjo carrega as 

marcas de ambos: mais geral do que a explicação nativa e mais denso que o esquema teórico 

inicial do pesquisador, pois tem agora como referente ao "concreto vivido" (MAGNANI, 

2002).  

A ideia é que o conhecimento antropológico é, e só assim possa "existir”, relacional; 

uma relação entre a cultura estudada e a sua própria cultura, descobrindo a si mesmo, 

acabando por inventar uma cultura, e por fim, (re)inventando sua própria, como dito por 

Wagner (2010): “... todo entendimento de outra cultura é um experimento com a nossa 

própria” (p.12).  Longe de ser uma limitação, esse deve ser o horizonte de atuação do 

etnógrafo. A antropologia se renova através da pesquisa de campo e a pesquisa de campo 

implica um confronto entre as diferenças. O conhecimento antropológico não se reduz ao 

discurso do outro e, nem tão pouco, a reproduzi-lo. Em síntese, o conhecimento antropológico 

perpassa pelo esforço etnográfico de pensar as práticas sociais.  
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3. OLHANDO DE DENTRO: QUEM SÃO ESSES USUÁRIOS DE CRACK? 

 

3.1 “Meu nome é Silvana11, vou começar pelo comecinho”:  

            Eu sou Silvana. Para vocês entenderem melhor, assim, a vida do dependente químico na rua é 

muito triste. Eu abandonei meu marido com o meu filho em casa, já era dependente química, 

eu gastava o dinheiro dele todo e queria me drogar mais, meti o pé para a favela, mas o que 

acontecia? Eu ficava três ou quatro dias direto me drogando, me virando ali, mas quando o 

meu corpo cansava, minhas irmãs moravam perto e eu ia para a casa dos parentes, quando o 

sono batia eu tinha [...] eu sempre tive medo de dormir no meio da rua, mas os meus colegas 

todos viviam ali dentro da “cracolândia”, a vida deles, a casa deles era ali, naquelas 

barraquinhas, uma coisa precária, ainda mais nos dias de chuva. Na Nova Holanda. Hoje eu 

estou com 32 anos. Comecei a minha vida ativa com as drogas com 17. Eu vou começar do 

comecinho para vocês entenderem. Eu sou a filha do meio, de quatro. Duas gêmeas que são 

mais velhas, hoje em dia uma é técnica de enfermagem aqui dessa clínica de família e a outra 

é agente de saúde da fundação e, assim, aí eu e tem a caçula. Eu parei no segundo grau, 

faltando um ano. Mas eu tenho uma noçãozinha básica de curso de inglês, que eu fiz curso de 

inglês, eu tenho um pouquinho do básico de inglês, eu tenho uns cursos de artesanatos, 

informática [...] meu pai? Minha mãe era costureira e meu pai mestre de obra. A vida sempre, 

assim, difícil, mas nunca faltou nada para a gente, ainda mais estudo, mas sempre tivemos 

uma vida difícil, aos trancos e barrancos. E eu sempre fui a santinha, estudiosa, mais 

quietinha, minhas irmãs gêmeas foram criadas mais pela minha vó, então eu era a mais 

certinha... O que acontece? Quando eu iria completar 17 anos, que eu faço aniversário no 

Natal, no dia 24 de dezembro de 99, foi onde começou a minha destruição total porque minha 

mãe tinha pedido a separação do meu pai, meu pai não aceitou e tirou a vida dela, matou ela e 

botou ela dentro do sofá. Botou ela dentro do sofá e eu e a caçula dormindo no corpo da nossa 

mãe sem saber, no dia do meu aniversário, Natal. Aí o que aconteceu? Meu pai matou ela e 

fugiu, nossa mãe não tinha mais. [parentes próximos] Tinha, mas era, assim, parente materno e 

o que aconteceu? Acolheram as minhas irmãs gêmeas, a caçula porque era o xodó da minha 

mãe, era a queridinha, e eu era unha e carne do meu pai, sabia das mutretas do meu pai 

tudinho e nunca contava, eu era o braço fiel dele, então eu fiquei a Deus dará, como que eu 

tive que me virar? Minhas amigas, minhas amigas não, era mais amiga da minha irmã caçula, 

                                                           
11 Como já dito anteriormente, todos os nomes são fictícios e foram usados para preservar a identidade dos 

usuários com os quais mantive contato.  
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mas eu conhecia porque não tinha com quem brincar e eu tinha que ficar no meio delas, igual 

uma bobona, eu era a boba da turma, todo mundo pintava e bordava comigo, mesmo sendo a 

mais velha do grupo, eu era a boba, porque eu não usava nada, eu era caretona... Elas 

começaram: “Ah, se você não quiser passar fome você vai ter que dar um jeito, arrumar seu 

dinheiro”, “Como assim?”, “Igual a gente, sair com coroa...” e não sei que lá, e eu “Ah, não, 

como que é isso?”, aí elas começaram a botar os homens na minha fita, e ficava com nojo: 

“Ah, você quer perder a vergonha? Então você tem que tomar isso, tem que fazer isso”, foi 

onde eu conheci a maconha e a bebida. Um monte de menina, alugava os quartos, aí saía com 

os homens, e dali a drogadição era direto, eu não conhecia. As meninas começaram a me 

apresentar, mas eu sempre fui, assim, diferente, como dizem até hoje nas “cracolândias”, eu 

mesmo suja e despenteada eu incomodo muito, porque eu não sei se é o meu jeito, eu atraio 

muitos homens. Então, eu comecei a tirar os fregueses delas, aí me ensinaram, me deram a 

receita e meu bolo ficou melhor (ela dá risadas). Aí elas começaram a virar as costas para 

mim, mas foi assim que eu conheci. Elas me apresentavam para os homens, eu tinha nojo e 

para tirar o nojo “Ah, fuma um baseado”, eu tossia mais do que não sei o que, e passei a 

gostar. Eu já fumava cigarro escondido quando eu estudava na escola. [...] não, nunca gostei 

[de se prostituir], sempre e até hoje, eu consigo dinheiro, arranco dinheiro dos homens, passo a 

noite com os homens sem precisar vender meu corpo hoje em dia, só conversando, com meu 

jeitinho. Aí comecei a me viciar na maconha e fiquei um tempinho, onde um dos meus 

fregueses se apaixonou, tinha a faca e o queijo na mão, porque ele era envolvido, trabalhava 

com as drogas, embalando as drogas, aqui no Mandela, trabalhava embalando as drogas, aí eu 

falei: “É, velho, é feio, mas tem casa, tem droga e tem dinheiro... Vamos embora”, me juntei, 

onde eu arrumei a minha filha, uma das minhas filhas. Passei a morar com ele, depois da 

segunda vez que eu fui sair com ele, ele já me chamou para morar com ele, então eu fui, tudo 

de bom, o que eu queria. Aqui no Mandela. Sou nascida e criada aqui em Manguinhos, a Nova 

Holanda eu só conheci depois da pacificação daqui. Aí eu fui morar com ele e conheci a 

cocaína, nunca mais botei um baseado na boca, só usava cocaína. Antes era só maconha. Aí 

passou, passou, passou, passou ... não deu certo e nos separamos. [...] as minhas irmãs são para 

tudo, se eu pegar uma gripe elas ficam... Só as irmãs e a minha vó materna, porque o resto da 

família, não é muito chegada não. Aí eu vim morar na comunidade de Manguinhos, conheci 

mais um envolvido, que eu não era boba e não gostava de ficar sofrendo, nunca gostei de ficar 

abrindo minhas pernas. Então, eu tinha que dar um jeito melhor, colei logo com um velho, que 

era envolvido e ele fumava o zirrê... Daqui do Manguinhos. Aí conheci ele, ele fumava zirrê, 

foi onde eu “Ah, deixa eu ver se é bom”, primeira vez “Ah, não deu onda”, segunda vez “Ah, 

não deu onda”, aí fumei no copo, não deu onda, fumei no cachimbo, não deu onda, aí fiquei 



31 

 

naquela de usava e não dava onda, mas demorei para viciar, foi onde eu nunca mais usei 

cocaína e passei a gostar do crack.12 

* 

Silvana, trinta e dois anos, grávida e mãe de outros três filhos. Nascida e criada 

próximo as redondezas de Manguinhos, fazia alguns meses que não morava mais na rua. 

Agora, vivia com seu companheiro e seu filho mais novo. A primeira vez que a encontrei foi 

dentro da Clínica da Família Victor Valla onde ela aguardava atendimento do pré-natal. Alta, 

negra, bem vestida, tinha uma fala mansa e exalava simpatia. Silvana disse que aos dezessete 

anos se viu em uma situação que a fez se prostituir, para conseguir encarar isso, passou a usar 

maconha. Com vinte anos passou a usar cocaína, nesse momento da vida, vivia com um 

homem mais velho. Depois, seu segundo parceiro fixo, mais velho também, envolvido com o 

tráfico local, lhe apresentou o desirée13, logo depois começou a usar o crack, no princípio não 

tinha gostado, mas depois de repetir o uso, “pegou gosto” e desde então não usou mais 

cocaína. Isso há sete anos atrás. Há três meses não usa crack.   

A situação acima contada por Silvana ilustra o “emaranhado” dos contextos e 

vivências das pessoas pelas quais encontrei no caminho da pesquisa. São pessoas, jovens 

adultos, homens e mulheres, que estudaram, outras abandonaram a escola ainda na 

adolescência, algumas até pouco tempo trabalhavam de carteira assinada. Tem em comum, a 

vida marcada por experiências de violência, sofrimento e fortes tensões familiares. O uso de 

drogas, em alguns casos o levaram a rua, em tantos outros, foi na rua que começou seu uso. 

No entanto, essa experiência de uso de drogas corresponde apenas a uma parte da história de 

vida dessas pessoas.   

 

3.2 Perfis, vínculos e trajetórias em cena. 

Os usuários entrevistados são adultos na faixa de 30 a 43 anos. Dos doze 

entrevistados, sete eram mulheres e cinco eram homens. Segundo o levantamento nacional da 

Fiocruz, há uma forte predominância masculina nas cenas abertas de consumo de crack, que 

calcula em cerca de 79% a proporção de usuários do sexo masculino nesses locais (BASTOS 

                                                           
12 Entrevista com Silvana, 23/07/2014.  

13 Desirée é uma droga ilícita composta da mistura de maconha com crack.  
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& BERTONI, 2014). Isso confirma o que foi possível observar ao longo da pesquisa, em 

relação ao total de pessoas encontradas durante as observações participantes, no qual a 

predominância masculina mostrou-se relativamente grande.  

Pretos e pardos estão quase sempre sobrerrepresentados nos grupos e situações de 

vulnerabilidade socioeconômica, e as cenas observadas não foge à regra: dos doze 

entrevistados somente um era branco. Baixa escolaridade também caracteriza o perfil desse 

grupo: somente um entrevistado tinha nível superior completo, três tinham concluído o nível 

médio e oito entrevistados não haviam sequer completado o ensino fundamental. No Brasil, 

os usuários de crack são, em geral, adultos jovens (média de 30 anos); nas capitais, 78% se 

autodeclaram negros ou pardos, contra 82% nas demais cidades; e dos usuários, 58% tem o 

ensino fundamental e apenas 2% tem ensino superior (BASTOS & BERTONI, 2014).  

No que se refere à situação conjugal, somente dois entrevistados declararam “estar 

casado” e, destes, apenas um afirmou que o companheiro não usava mais o crack. Durante a 

pesquisa de campo, identifiquei poucos casais. Em geral, os usuários que viviam nas ruas 

montavam barracos de papelão e colocavam sofás, colchões e alguns móveis encontrados na 

rua, e se reuniam em “pequenas famílias”, compostas por uma mulher e alguns homens (em 

torno de três a quatro) ou crianças, no entanto era raro encontrar crianças; algumas mulheres 

faziam o papel de “mãe” e outras de companheira de algum usuário.  

Dos entrevistados, oito disseram ter filhos, sendo a média de três filhos por usuário(a). 

Dos que tem filhos, três disseram não manter relação com eles há mais três anos. Das 

entrevistadas, somente uma vivia com dois de seus quatro filhos. Filhos menores de idade 

quase sempre moram com membros próximos da família, especialmente com tias ou avós. E 

das entrevistadas, duas mulheres tiveram seus filhos levados pelo conselho tutelar e foram 

adotados por desconhecidos. Além dos filhos, outro vínculo familiar importante citado foi o 

que mantinham com suas mães ou que gostariam de manter. Metade dos entrevistados 

rompera completamente os vínculos familiares ou declarou que há mais de cinco anos não 

tem contato com membro(s) da família.   

Para alguns, a casa de parentes ou amigos próximos é um possível lugar de retorno 

ainda que esse retorno seja cheio de tensões e conflitos. Os usuários costumam referir-se a 

estadias temporárias em casa de parentes ou quartos alugados, aonde vão para “descansar”, 

“recuperar forças”, quando o corpo “pede”.  

Por outro lado, não se pode minimizar a complexidade das relações familiares 

marcadas por longos períodos de abandono, como nos diz Talita, vinte e seis anos, moradora 
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de rua desde os quatorze anos após sair da casa da mãe por conta do padrasto que queria 

abusar dela:  

 

[...] saí por causa do meu padrasto. Porque eu sabia que ele tava querendo, tentando já 

abusar de mim... (silêncio). Não [abusou], porque na época, tinha uma cortina no 

banheiro. Eu já sabia que ele tava querendo... aí ele me via de lá, que eu tava entrando no 

banheiro pra tomar banho. Ele num perguntava se tinha gente, ele já abria assim ó: "Ah!" 

[bate palma]. Aí eu falava: “Não tá vendo que eu tô no banheiro, não?” Quando eu falava 

com a minha mãe, minha mãe não acreditava.14  

 

A mãe de Talita não acreditava nela, então ela saiu de casa com treze anos para morar 

com um namorado e após a morte desse namorado acabou indo para a rua. Em alguns 

períodos ela chegou a alugar um quarto quando ainda trabalhava, mas na época da entrevista 

ela dormia, de vez em quando, na casa de uma amiga, mas toda noite virava na rua usando 

droga. A relação com sua mãe é bastante conflituosa. Talita, que tem dois filhos, relata que 

sua mãe tentou vender seu primeiro filho, na época com seis meses, quando ela o deixou com 

sua mãe e foi para a "cracôlandia" usar crack. Na época da pesquisa, Talita mantinha contato 

com os filhos, um de quatro que estava sendo criado pela madrinha e o outro de dois que 

estava com a tia paterna. Talita também se comunicava regularmente com sua mãe pois todos 

moram próximos, e eventualmente, buscava abrigo na casa da mãe, mas lá não se sentia bem: 

“lá na minha mãe eu não me sinto bem porque eu sempre escuto uma piadinha, até dela. Aí 

então eu não me sinto bem”. Outro tipo de tensão é ilustrado por Maria, quando relata: “assim 

que eu chego lá [na casa da mãe], todo mundo me abraça, mas depois começam as cobranças, 

vamos e bate de frente, nós discute muito uma com a outra [com a irmã], aí eu vou e volto pra 

rua”15.   

Os relatos dos entrevistados sobre os laços familiares revelam, de um lado, a 

importância da manutenção dos vínculos e, por outro, a ambiguidade em tordo da família, “ao 

mesmo tempo espaço de cuidado e conflito, de refúgio e afastamento, mas também motivo 

para a permanência na rua” (REDES DA MARÉ; CESeC., 2016, p. 9). 

                                                           
14 Entrevista com Talita, 27/05/2014. 

15 Entrevista com Maria, 12/02/2014. 
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Falemos agora de Alberto. A primeira vez que o vi estava de bermuda e com uma 

blusa suja, calçava um chinelo e carregava uma mochila com seus documentos. Alto, bem 

magro, aguardava, de cabeça abaixada, o atendimento pelos profissionais do Consultório na 

Rua. Após algum tempo, o encontrei pela segunda vez para fazer a entrevista. Vestindo uma 

calça, blusa e tênis, e não tão mais magro, Alberto agora carregara uma caixa com canetas que 

estava vendendo para custear as despesas que tinha com transporte para ir ao Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSad). Alberto tinha 43 anos, pai de cinco filhos. 

Estava há um mês sem usar crack e relata que o único apoio que recebe é o de sua mãe: 

 

A família rompeu justamente pelas drogas. Todos os meus relacionamentos acabaram 

com as drogas, né? Afetivas, filhos, essas coisas todas, a única pessoa - como falei -, só o 

que sobrou foi minha mãe. [...] olha, depois desse tempo eu fiquei muito tempo sem ir. 

Indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, agora eu só tenho ela [a mãe] mesmo me 

apoiando. Ela mesma está apoiando meu tratamento, não sai do CAPS todo dia, ela vai ao 

CAPS de manhã, vai o CAPS à tarde, e está cem por cento16. 

 

Já para aqueles que não conseguem manter esses vínculos, a autorreprovação e a 

vergonha podem ser fatores de peso. Falemos de Aldo: quarenta e seis anos e há mais de 

cinco anos não vê sua família, nem seu filho e nem sua mãe. Aparentava ter dez anos a mais 

que sua idade. Seu corpo emagrecido nos dava pistas de sua longa trajetória na rua. Conta do 

peso de carregar um sentimento que o culpa por usar crack e viver na rua:  

 

Às vezes a gente tem todas as possibilidades, todas as condições, como eu tenho filho, eu 

tenho mãe, de ir visitar, mas aí quando você tá... eu não sei, falta aquela coragem porque 

nós carregamos essa culpa conosco... carregamos conosco uma culpa de estar entregue, 

de estar usando crack e isso nos afasta da família. Talvez eles queiram nos ver mas nós... 

[...] conheci o crack, perdi o emprego, perdi o emprego... não vou voltar pra casa da mãe, 

pra casa de ninguém porque você já usa droga, é uma pessoa que não é confiável, eles 

pensam assim. Graças a deus eu nunca mexi, nunca roubei nada mas existem casos e eles 

generalizam, né? Usa droga, então eu não presto17.  

 

                                                           
16 Entrevista com Alberto, 04/06/2014. 

17 Entrevista com Aldo, 08/01/2015. 
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Quase todos os usuários entrevistados são de áreas pobres da região metropolitana do 

Rio de Janeiro, alguns foram criados na Baixada Fluminense e outros na própria região da 

Maré, Nova Holanda e Bonsucesso. A grande maioria dos entrevistados já passara por outras 

cenas, via de regra em áreas do centro do Rio e da Mangueira e até em outros estados, como 

em São Paulo e em cidades do Nordeste. 

Dos 12 entrevistados, apenas quatro disseram não estar em situação de rua no 

momento da entrevista; desses, dois estavam abrigados em hotel social e duas estavam em 

suas residências com seus companheiros. Os outros entrevistados encontravam-se em situação 

de rua há mais de um ano. Entre “idas e vindas”, como relatado por muito deles, quase todos 

os entrevistados tinham pelo menos cinco anos de moradia na rua.  

Os entrevistados relatam que dentre os motivos pela escolha da região de Manguinhos, 

a facilidade de obtenção da droga não é a única razão. Os espaços das “cracolândias” são 

espaços organizados em torno do uso de crack, mas também a partir de relações afetivas, de 

sociabilidades e de vivências. Além dos equipamentos sociais que estão próximos, como os 

Consultórios na Rua e as unidades da Assistência Social, os usuários relatam também a 

facilidade em obter materiais para reciclagem e a “tranquilidade” em relação a outras cenas de 

uso da cidade. 

Em relação aos recursos econômicos, os usuários disseram recorrer a trabalhos lícitos, 

embora informais e esporádicos, para obter renda. A grande maioria relata o “garimpo” como 

fonte de renda. Garimpar significa buscar materiais para a reciclagem e obter dinheiro: “Eu 

garimpo material, reciclagem, pra conseguir o dinheiro pra usar droga. Quando eu não estou 

andando garimpando, eu tô na cracolândia18”.  

Isso contraria, em certa medida, o suposto de que o usuário de drogas não teria outra 

escolha senão o caminho do crime. Cabe ressaltar que não estamos negando que alguns 

usuários de crack em situação de rua recorrem a práticas ilícitas, mas sim que esse não é o 

único e nem o principal meio de financiar a compra de drogas e de satisfazer as necessidades 

do dia a dia.   

Três das sete usuárias entrevistadas citaram a prostituição como fonte de renda em 

alguns momentos. Histórias que misturam uso de crack com a prostituição de jovens mulheres 

não é novidade, mas também não é uma relação imediata e simplista. É preciso discutir as 

                                                           
18 Entrevista com Aldo, 08/01/2015. 
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vulnerabilidades em que essas jovens mulheres estão inseridas, marginalizadas, estigmatizas e 

fragilizadas com pouco ou nenhum apoio familiar e do Estado.  

Há também relatos de pessoas que trabalham oferecendo serviços na comunidade, 

como Maria. Maria tinha 28 anos, mãe de quatro filhos e há quatorze anos vive na rua entre 

“idas e vindas”, saiu de casa para vender doces no centro do Rio de Janeiro, depois parou de 

vender doces e foi morar na rua. Durante esses anos, já foi casada duas vezes, tempo em que 

não viveu na rua. O crack ela usa há cinco anos. Para Maria, não há tempo ruim, nos 

encontramos algumas vezes e sempre abria um sorriso. Negra, forte, não tinha o corpo magro 

como a maioria dos usuários de crack. Para Maria, a rua era um fascínio ao mesmo tempo que 

representava insegurança, gostava de organizar por onde passava. Comunicativa, mantinha 

uma rede de apoio grande, onde acionava alguns comércios locais para poder se alimentar, 

tomar banho, conseguir dinheiro. Observou-se, ao longo da pesquisa, que para se alimentar, 

conseguir vestimenta, materiais de higiene pessoal, remédios, a grande maioria dos usuários 

recorria a doações e trocas. Ajudas vindas ou dos serviços de saúde e assistência social ou de 

moradores e comerciantes da área.  Maria nos conta: 

 

Meu apelido é X-tudão porque eu sou, não tem aquele comercial do Bombril? Bombril 

mil e uma utilidades? Então é tipo assim, eu faço tudo, x-tudão. Lavo, passo, cozinho, 

faço faxina. Então geral gosta de mim. Lavo uma mesa, uma cadeira, um banheiro. E 

recebo dinheiro pra isso. [...] como na pensão, menina, almoço lá na pensão do Daniel. Aí 

eu vou e ganho muita comida e trago pra eles aqui. [...] tem uma moradora aí que ela me 

dá cesta básica. Então, viro assim e falo - Vou ali no sacolão do seu José, do português. - 

“Português, quero um cheiro verde”, essas coisas assim, aí ele me dá. A Rita trabalha na 

padaria, ela me dá café da manhã, das coisas do patrão dela19. 

  

Interessante também notar que alguns usuários se introduzem no tráfico local para 

vender/ oferecer crack para outros usuários em troca da pedra de crack. Outra prática 

comercial no espaço das “cracolândias” é a venda de produtos como copos plásticos 

descartáveis (para uso de crack), cigarros ou cachaça e até preservativos. Falemos de Tereza.  

Parda, bem magra, tinha quarenta e nove anos mas aparentava ter mais. Pele suja, dentes 

quebrados, aparentava cansaço. Já faz dez anos que usa crack, antes usava cocaína. Já se 

                                                           
19 Entrevista com Maria, 12/02/2014.  
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prostituiu, mas antes era manicure. Morava num hotel na Mangueira, trabalhava e algumas 

vezes “só cheirava” [a cocaína].  Agora, Tereza vende o “kit drogado”: Eu sou garimpeira, e 

eu vendo copo d’água... vendo o kit viciado, drogado. É copo, cachaça, cigarro, isqueiro20.  

Percebemos que o crack funciona como elemento importante na sociabilidade dessas 

pessoas, que buscam fumar, em geral, em grupos, na companhia de outras pessoas. Relatam se 

sentirem mais seguras e protegidas contra “as covardias”. Relatam também que a 

“cracolândia” é o local onde se divertem. É importante frisar que as sensações de uso da droga 

são múltiplas, mas também de prazer. Foi comum encontrar nessas cenas, pessoas jogando 

cartas, compartilhando comida, cigarro e cachaça. Por vezes, distribuíam entre eles as roupas 

que recebiam de doações.  

Todos os entrevistados consomem não só crack como outras drogas (lícitas e ilícitas): 

loló, maconha, cocaína, bebida alcoólica, cigarro.  

 

Já trabalhei como flanelinha, já trabalhei como descarregador de caminhão no Ceasa, mas 

ainda não usava droga. Eu comecei a usar droga depois é que comecei a morar na rua. [...] 

sei lá, acho que por diversão, sabia? Eu achava maneiro, o pessoal rindo à toa, igual 

palhaço. Comecei na maconha; comecei fumando maconha ... depois comecei a cheirar 

cocaína, depois cheirinho-da-loló, benzina, e assim foi vindo, éter... até o crack21.  

Antes só usava maconha de vez em quando. [E você sabe me contar porque você 

começou com a coisa de crack? ]. Muitas perdas, decepção da família, porque você fez 

tantas coisas pela minha família e no final você não vê nenhum resultado, você não vê 

nada em troca, não vê nenhum retorno, então a questão foi tudo isso. Então você fala 

assim, “ah é por causa da família, e ah não foi por causa de você”. Mentira, foi juntando 

tudo, você se forma uma bola de neve, aí você invés de você optar, você opta pela coisa 

mais fácil, a droga. [E você só usa crack ou usa outra droga? ] Crack. Cheiro de vezes em 

quando, mas só mais crack22.  

Com 12 anos eu fumei meu primeiro baseado, com 18 anos quando eu estava no Rio, até 

então só fumava maconha, fui para a brigada paraquedista, fui paraquedista do exército, 

conheci a cocaína, a primeira vez que eu cheirei cocaína foi dentro de um avião, antes do 

                                                           
20 Entrevista com Tereza, 08/01/2015. 

21 Entrevista com Jorge, 08/01/2015. Jorge, 37 anos, negro, alto e com corpo definido, se alimentava bem. Seus 

dentes já não estavam tão saudáveis, mas ele estava em tratamento com o dentista do Consultório na Rua. Há 

nove anos não vê sua mãe.    

22 Entrevista com Maria, 12/02/2014.  
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salto de paraquedas. Quem me apresentou foi um tenente, “Léo, experimenta isso que tu 

vai gostar23”.  

 

Eles se configuram no que se denomina “poliusuários ou policonsumidores”. No 

Brasil, o tempo médio do uso de crack e/ou similares entre os usuários foi de 6 anos e 6 

meses. Entre os usuários das capitais, o tempo médio de uso foi de aproximadamente 8 anos 

(BASTOS & BERTONI, 2014). Dos entrevistados na pesquisa, o tempo médio do uso de 

drogas é de 15 anos desde a primeira droga ilícita consumida, na maioria dos casos, maconha, 

seguida de uso da cocaína. O tempo médio de uso de crack é de 10 anos. É fundamental 

deixar claro que esses policonsumos são simultâneos, ou seja, “não estamos a referendar o 

mito da porta de entrada, de que um sujeito começa usando “drogas leves”, como a maconha, 

e termina utilizando “drogas pesadas”, como o crack” (SOUZA, 2016, p. 142). 

Contrariando em alguma medida, a ideia comum de que o usuário de crack não tem 

controle, ouvimos relatos de autocontrole e de gestão do consumo de crack: “Hoje não fumei 

porque não quis. Estava há dois dias fumando direto, acordava, comia e ia fumar. To 

cansada, não to afim24”. Tereza, após ser perguntada se iria, no dia seguinte, estar ali [uma 

cena aberta de uso], afirmou: “amanhã não, amanhã eu vou garimpar25”. Redes da maré; 

CESeC. (2016) salienta que o consumo intensivo e diário não exclui o conhecimento 

individual sobre efeito e quantidade das diferentes substâncias, a partir do qual são escolhidas 

as formas de uso, seja para intensificar ou reduzir sensações, seja para desfazer efeitos de 

outras drogas.   

As entrevistas e as observações de campo permitiram identificar a visão e a explicação 

dos usuários em questão sobre sua situação, mostrando que não há simplesmente uma relação 

direta entre pessoa e droga, mas trajetórias e experiências de vida, com períodos de consumo 

compulsivo, seguidos de diminuição da dose, de autogestão e períodos de abstinência. Tudo 

em meios aos infinitos desafios encarados por aqueles que estão em situação de rua. 

Salientamos que os usuários entrevistados explicitaram seus desejos, por uma vida mais 

                                                           
23 Entrevista com Léo, 22/05/2014. Léo, 42 anos, branco, olhos azuis, cabelos loiros. Engenheiro mecatrônico, 

aposentado por esquizofrenia, conversou em inglês e italiano em alguns momentos da entrevista. Se veste bem e 

busca sempre estar limpo. Diz gastar, por dia, uma quantia de cento e cinquenta a duzentos reais de crack. 

24 Entrevista com Maria, 12/02/2014. 

25 Entrevista com Tereza, 08/01/2015. 
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digna, com trabalho, com apoio da família, em que possam realizar seus sonhos, mas 

demostraram receio sobre um futuro incerto, marcado por um ressentimento sobre seu 

passado.  
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4. CRACK, EXCLUSÃO SOCIAL E SOFRIMENTO. 

4.1 “Não são zumbis, animais ou demônios. São pessoas”. Falando sobre estigmas.    

            Hoje tive meu primeiro contato mais próximo com os usuários de crack. Andei junto ao 

Marcos, agente social do Consultório na Rua, pela linha do trem do Jacarezinho. Marcos 

queria me apresentar algumas das cenas de uso em que trabalha onde mantem o contato com 

os pacientes do consultório. Eu estava nervosíssima, não sabia como me portar, estava 

assustada e com medo também. Desde de 2011, quando passava pela Avenida Brasil e via, 

pela janela do ônibus, alguns usuários de crack nos canteiros da pista, sempre me assustava. 

Lembro de uma conversa com uma amiga e eu dizia: “aquelas pessoas parecem zumbis, 

parecem ser mortos-vivos, coitados, como podem chegar naquela situação? Parece cena de 

filme de terror. Agora tem que ter cuidado ali na altura do Parque União porque eles 

assaltam também, né!? Ainda teve aquele caso de um “cracudo” que esfaqueou um rapaz lá 

no centro. Um horror”. Nesse dia, na minha primeira ida a campo, me vinha a cabeça, 

imagens de pessoas drogadas, perdidas no tempo, que poderiam querer me roubar, mostrar 

uma faca. Eu estava bem assustada, mas ao mesmo tempo um pouco segura por estar com um 

agente que já tinha familiaridade com as pessoas em situação de rua. Lá fomos eu e Marcos. 

Eu estava de calça jeans, tênis e blusa branca. Marcos com seu uniforme. Ele distribuía 

preservativos, então, resolvi o ajudar e distribuir também. Contrariando os meus anseios e 

medos, a caminhada pelas cenas de uso transcorreu bem. Os usuários nos cumprimentavam, 

dando “bom dia; oi, tudo bem? ”. Fiquei impressionada com a educação das pessoas, apesar de 

um certo incômodo com olhares de alguns poucos homens. No fim da caminhada, que durou 

um pouco menos de duas horas, Marcos me pergunta: “E aí, o que achou? ”. Eu o respondi: 

“Nossa, eles são pessoas, né”26. 

 

* 

Esse exemplo, de um relato feito a partir das minhas impressões e pré-conceitos 

sobre os usuários de crack, entre tantas outras situações semelhantes, nos faz 

atentar sobre os estigmas dos usuários de crack em situação de rua. O termo 

"cracudo" é comumente empregado como identificação aos usuários de crack em 

situação de rua. Essa população é tipificada pela sociedade como vagabunda, 

perigosa, delinquente, drogada, entre outros estigmas e estereótipos. O ideário do 

usuário de crack em situação de rua como "sujeito que não quer trabalhar" 

                                                           
26 Caderno de campo, 09/05/2014. 
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(MATTOS; FERREIRA, 2004) ou como um criminoso em potencial é 

extremamente perigoso na medida em que conforma um discurso de higienização 

e discriminação. É comum também as pessoas deixarem de perceber a presença de 

pessoas em situação de rua ou fingirem não se dar conta da existência dessa 

população quando cruzam com ela. No limite, o "cracudo" é visto como um 

zumbi, na qual a própria humanidade lhe é negada: 

[...] viramos esse lixo, que muitas pessoas acham que nós somos lixos, entendeu? Tem 

pessoas que tem nojo, acham que eu uso droga que eu tô suja, fedorenta, que vou 

contaminar. Não respira no mesmo espaço que eu porque tem nojo de mim27.  

 

[...] acham que somos doentes, que contamina28. 

    

A redução da pessoa a um estigma – em particular o de "cracudo"- aponta uma forte 

desaprovação da sociedade em relação a essa população, "tal característica é um estigma, 

especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande - algumas vezes ele também é 

considerado um defeito, uma fraqueza" (GOFFMAN, 1988, p. 12). Segundo Goffman (1988), 

o estigma se refere a um atributo profundamente depreciativo. O autor concebe o significado 

de estigma para além do fator atributo quando salienta que, para a sua compreensão, é 

necessária uma "linguagem de relações" e não de atributos em si, uma vez que, um atributo 

que estigmatiza uma pessoa pode confirmar a normalidade de outra. Assim um estigma é um 

tipo especial de relação de atributo e estereótipo. O estigma enquanto construção social, 

representa uma marca ao indivíduo, delegando-o um status desvalorizado em relação aos 

demais membros da sociedade. 

Uma vez que, quando percebemos que o indivíduo "tem um atributo que o torna 

diferente do outro, um atributo depreciativo, [...] deixamos de considerá-lo criatura comum e 

total, reduzindo-a a uma pessoa estragada e diminuída" (GOFFMAN, 1988, p. 12, grifo 

nosso). Dessa forma, "[...] acreditamos que alguém com um estigma não seja completamente 

humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através das quais 

efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida". (ibid, p. 15, 

grifo nosso).  

                                                           
27 Entrevista com Tereza, 08/01/2015. 

28 Entrevista com Maria, 12/02/2014. 
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Como já dito, o estigma social é uma forte desaprovação de características ou crenças 

pessoais que vão contra as normas culturais e, frequentemente, leva à marginalização de quem 

é estigmatizado. Assim, em geral, essas pessoas passam pelo processo social de se tornar ou 

ser tornado marginal, de estar separado do resto da sociedade, de relegar ou confinar a uma 

condição social inferior, de ser forçado a ocupar à beira ou à margem da sociedade 

(MULLALY, 2007).  

Vallim (2014) nos mostra o quanto a categorização de algumas drogas ilícitas como o 

crack promove a exclusão e auto-exlusão dos usuários, e intensifica, em alguma medida, o uso 

abusivo e as vulnerabilidades sociais vivenciadas por esses sujeitos. O processo de 

criminalização do consumo de algumas substâncias ilícitas tem por consequência a 

marginalização e a estigmatização desses usuários, afetando sua relação em sociedade. Os 

discursos sobre drogas e a criminalização de certos tipos de usuários conformam espaços - 

espaços de exclusão dos indesejados (VALLIM, 2014, grifo nosso). 

O "cracudo", percebido como aquele que desrespeita e desvia as normas sociais e 

parâmetros morais, é visto com grande desconfiança e tem dificuldade em estabelecer 

relações de outra forma com as pessoas. Ao mesmo tempo, os usuários identificam-se com o 

lugar de "cracudo", portando-se dessa forma no espaço público e mantendo relações 

cotidianas com pessoas assim identificadas como seus pares, vivendo em uma condição de 

restrição de possibilidades de outras inserções na sociedade (GOMES & ADORNO, 2011). 

As denominadas “cracolândias”, “se refletem como o local dos iguais, dos que se 

reconhecem na miséria e na falta de oportunidades e se consideram aceitos e reconhecidos 

entre si” (VALLIM, 2014, p.5) e correspondem à população excluída e marginalizada 

socialmente. Esses espaços, sinaliza Medeiros: 

 

(...) são espaços sociais consentidos, pois exatamente por concentrar o mercado informal 

e ilegal de qualquer mercadoria, principalmente de drogas ilícitas, minimizam os conflitos 

sociais, permitem a adequação de recursos básicos de sobrevivência, reforçam a divisão 

dos territórios, dos indivíduos e dos grupos urbanos, solidificam a subalternidade, a 

dominação econômica, política e social e potencializam as diferenças sociais: nós e outros 

(Medeiros, 2010, p.180 apud Vallim, 2014). 

 

Assim, essas cenas coletivas conhecidas como "cracolândias", marcam uma divisão 

territorial e social dessa população em situação de rua com o resto da cidade. Divisão essa 



43 

 

que demarca, por meio de sistemas simbólicos e físicos, fronteiras que produzem tensões, 

encontros e desencontros, e que operam como mecanismos de diferenciação e de 

desigualdade. Produzindo, assim, formas específicas de interação nos espaços da cidade.  

As "cracolândias" passaram a ser sinônimo de degradação em decorrência da presença 

de usuários de crack e de pessoas em situação de rua; como se sabe, esses homens, mulheres, 

meninos e meninas em situação de rua são associados simbolicamente a uma série de 

estigmas como sujeira, perigo, ameaça, drogas, vergonha. Esses estigmas e estereótipos 

também refletem na forma como essa população enxerga a si e isso afeta a maneira como 

interagem nos espaços. A partir de tais tipificações a humanidade do sujeito em situação de 

rua lhe é, de certa forma, retirada e o problema de tais tipificações é que podem levar esse 

sujeito a internalizar a ideia de sua própria desumanidade. Porém, por outro lado, apesar de 

toda a precariedade e escassez de recursos e de direitos, as "cracolândias" são espaços com 

processos de sociabilidades e de produção: os usuários de crack vivem e constroem relações 

com outras pessoas, com o mundo e com os objetos – que podem ser as drogas. 

 

4.2 Sofrimento ético-político e corpo “marginal”. 

 

O estigma de usuário de crack potencializa o efeito dos estigmas que o sujeito da 

“desqualificado29” já carrega. O usuário também reproduz o senso comum que o estigmatiza 

quando está a tratar das razões de seu consumo e das dificuldades em parar. Os entrevistados 

culparam a si mesmos por não conseguirem interromper ou diminuir o consumo, imaginando 

que o que precisam é apenas “força de vontade” ou “tomar vergonha na cara”: 

  

O “cracudo”, “nóia”, zumbi, e todos os rótulos e estigmas utilizados para representar essa 

classificação de precariedade que perturba a ordem dominante, não aparece na mídia 

como adereço das indigências fabricadas por estruturas societárias, o fracasso é pensado 

em termos individuais e fragmentados, proveniente da falta de vontade ou incompetência 

do indivíduo e, mais que isso, usuários do crack acabam sendo também culpados pelos 

infortúnios coletivos, como a violência, o crime e as drogas (SOUZA, 2016, p. 298). 

                                                           
29 Segundo Souza, “O usuário de crack, em sua esmagadora maioria, faz parte daquilo que chamamos de “ralé 

brasileira”, não para insultar quem já é humilhado, mas, sim, para denunciar a iniquidade do abandono social já 

secular que é o principal traço social singular brasileiro. [...] corpos escalavrados e laços familiares esgarçados 

descortinam o grupo de desclassificados social” (2016, p.39). 
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A pobreza e a dor convivem, cotidianamente na vida dessas pessoas, todos 

maltratados, sofridos. Percebemos o sofrimento gerado nos indivíduos pela associação a 

categorias que os hostilizam por meio de insultos e estigmas, “categorias que possuem 

poderes contingentes em termos de possibilidade de inserção social, na medida em que 

formulações arquetípicas do senso comum elaboram o valor social do usuário de crack a 

priori” (SOUZA, 2016, p. 75). 

Nesse sentido, precisamos pensar como o processo de exclusão social que é vivido 

pelos usuários de crack se particulariza em emoções e sofrimentos, em vínculos e rupturas. A 

exclusão social, vista como sofrimento, traz à tona a importância da dimensão do sujeito, sem, 

contudo, perder a dimensão do coletivo. Conforme aponta Sawaia (1999), o sofrimento deve 

ser compreendido em sua dimensão ético-político, a qual “recupera” o sujeito e a maneira que 

este se relaciona com o mundo social, não se restringindo a ideia de privação de bens 

materiais e a lógica de produção no sistema capitalista. 

 A emoção vivida pelos usuários de crack não se restringe à experiência pessoal e 

particular, mas sobretudo ao sofrimento do excluído, e diz respeito aos princípios de 

legitimidade social dos que são reconhecidos ou não pela coletividade. Nesses termos, a 

efetividade expressa às vivências advindas de uma ordem social baseada na inclusão social 

perversa (SAWAIA, 1999). 

A autora entende que a afetividade não é algo intrapsíquico e sentimentos e emoções 

não são processos naturais e homogêneos, portanto, não devem ser tomados em sentidos 

únicos (SAWAIA, 1999). As emoções e sentimentos vão depender do modo como as relações 

são estabelecidas na intersubjetividade. Argumenta ainda que a afetividade é um fenômeno 

ético-político, da ordem do encontro, da relação, e não determinada em si mesma, mas 

construída da maneira como o sujeito afeta e é afetado pelos outros mediante as relações 

socais. 

Sawaia (1999) propõe que conhecer o sofrimento ético-político é analisar as formas 

sutis de exclusão social, ou, da inclusão perversa, e pensar sob o plano da afetividade é refletir 

o processo de exclusão social que afeta corpo e alma. Na pesquisa, evidenciamos que o 

sentimento de vergonha relatado por alguns usuários revela um processo de exclusão 

fundamentado em relações baseada nos estereótipos e imagens construídas a partir dos 

significados ideológicos de que usuário de crack é sinônimo de ladrão, vagabundo, sujo e 

incapaz. O sofrimento seria a interiorização do olhar do outro, um olhar desqualificante que 

imputa no usuário os sentimentos de vergonha e humilhação. O sofrimento fica explícito nas 
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falas dos usuários. Parece ser crucial o fato de que tal produção de pessoas - essas 

“indesejadas” ou “não-percebidas” aos nossos olhos - só se faz, no caso do consumo de 

drogas ilícitas, mediante perda, destruição e morte (RUI, 2007).  Ao perguntamos como a 

usuária se imagina daqui a um ano, ela responde: - “Morta, morta com o diabo”. Ao 

indagarmos o motivo, ela diz: - “Por quê? Porque eu fumo crack. Vivendo a vida que eu vivo, 

é melhor morrer30”.  

Todo o sofrimento, exclusão e processo de invisibilidade sofrido pelos usuários de 

crack em situação de rua é vivenciado e experimentado também em seu corpo. Suas roupas 

sujas e rasgadas, seus corpos sujos e descuidados, e o modo de caminhar são tomados como a 

expressão e o lugar do corpo dos usuários de crack. O corpo emagrecido, sujo, cicatrizado e 

mal cheiroso materializa uma experiência com drogas marcada pela vivência com a rua. 

 Desse modo, assim como aponta Rui (2012), devemos pensar, mais do que nas 

marcas e representações corporais desses sujeitos, qual a relação que os usuários de crack 

mantêm com a experiência corporal e material das drogas. Nesse sentido, alguns usuários 

trazem a diferença entre o que eles consideram usuário ou viciado: 

 

O viciado é aquele que não toma banho, anda sujo, come comida do lixo. [...] anda 

fedendo a cecê. Anda com a roupa mais de um mês, dois meses.  

 

Ao ser questionada como se dá a transição do usuário para o viciado, responde: 

 

Eu sou usuária. É só começar a não tomar banho, anda suja. [o que leva a pessoa a parar 

de tomar banho é] Se entregar ao crack31.  

 

A temática do corpo perpassa pela ideia do corpo como um controle sobre si. 

Frangella (2000) ao estudar meninos e meninas de rua, introduz a noção de sujeira e limpeza 

como discursos e práticas que marcam a relação desses sujeitos com a rua. Deste modo, 

entendem-se as marcas de sujeira como inscrições que dão indícios desse modo de vida. O 

corpo despojado, isento de cuidados, sujo, envolto em trapos, choca, incomoda. Daí a ideia de 

andar limpo como sendo uma forma de ter controle sobre si, de ordem. Isto é, estar limpo 

                                                           
30 Entrevista com Talita, 27/05/2014.  

31 Entrevista com Maria, 12/02/2014. 
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significa trazer para o espaço da rua a ordem, e também uma tentativa de diminuir o estigma 

que pesa sobre os usuários.  

Os corpos são percebidos como objetos sobre os quais os contextos sociais se 

inscrevem e existe a preocupação de mantê-los limpo, por outro, os corpos são agentes que 

desafiam, questionam e contrariam estas prescrições e normatizações sociais. Por um lado, 

temos a rua, associada como espaço de sujeira e perigo, reiterando a visão de lugar fora de 

controle, desordenado, articulando-se à ideia de ordem e desordem expressa nas classificações 

sobre o corpo físico (FRANGELLA, 2000). Por outro, a ideia da limpeza como uma das 

estratégias para reduzir o estigma e preconceito, tal como se evidencia no relato do usuário a 

seguir: 

 

Eu não sinto muito preconceitos. Por isso que eu faço questão de andar minimamente 

limpo. É ridículo você ter algum conceito sobre uma pessoa porque ela usa droga não 

lícita. Por quê? Desde que eu respeite as outras pessoas, [tenho] livre arbítrio32.  

 

Mary Douglas (1976) ao tratar da relação entre pureza e perigo, nos diz que o controle sobre o 

corpo é consequência de um esforço constante de se reforçar limites sociais. Sobre isso, 

Frangella nos diz: 

 

Percebe-se que os limites de ordenação que esquadria os corpos, ali, são frouxos. É como 

se os corpos físicos extrapolassem as fronteiras delimitadas pelas codificações sociais; 

tornam-se mais elásticos, flexíveis. Os elementos considerados poluidores não 

necessariamente são considerados em uma totalidade que expresse um comportamento 

definido. O modo que processam essas diferenças é revelador da relativização que sofrem 

estas classificações de mundo opostas, fragmentando-as e rearticulando-as em uma 

multiplicidade de outros códigos. Em outras palavras, a oposição entre sujeira/limpeza, 

poluição/ordem está presente. Mas, ela embrenha-se com os códigos elaborados nas 

práticas itinerantes, resultando em posições ambíguas frente a essa classificação. 

(FRAGELLA, 2000, p.216). 

  

Ao estar no limiar da marginalidade, não se ajustam aos mecanismos socializadores 

designados a delimitar o corpo e suas funções (FRANGELLA, 2000). Os limites de 

                                                           
32 Entrevista com Léo, 22/05/2014. 
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ordenação que esquadria os corpos imputam aos usuários de crack uma interação dolorosa 

com a cidade, mas ainda assim são frouxos e resignificados. Como se os corpos físicos 

extrapolassem as fronteiras delimitadas pelos códigos socais e morais, de modo que se 

constroem na relação com outros corpos e na interação com as ruas da cidade. 
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CONCLUSÕES 

 

Atualmente, o crack é a substância eleita socialmente como símbolo da degradação 

das pessoas. Ao longo dos últimos anos, o consumo de crack em espaços públicos colocou em 

evidencia os contextos de vulnerabilidade social em que seus consumidores se encontram. A 

vivencia na rua revela um processo de profunda precariedade, pobreza e desigualdade social. 

Os usuários de crack são estigmatizados como “vagabundos”, “cracudos”, “ladrões”, 

“violentos” e, desse modo, a sociedade produz indivíduos ao avesso do que o imaginário 

urbano cria e formata (FRANGELLA, 2009). 

Perante situações de sofrimento e violência, o campo passa a ser um lugar em que se 

testemunham experiências, experiências compartilhadas com o pesquisador e que, portanto, 

passam ser acionadas na construção da narrativa etnográfica (FASSIN, 2006). O referencial 

antropológico se coloca como uma perspectiva privilegiada para compreensão da questão do 

crack, se aproximando da dinâmica social dos sujeitos, de suas histórias, trajetórias e 

experiências de vida, buscando compreender as múltiplas dimensões e implicações nas 

diferentes esferas das relações sociais. 

Os sujeitos da pesquisa, além de serem estigmatizados por pertencerem aos espaços 

das chamadas “cracolândias”, são fundamentalmente reconhecidos apenas pelo uso de crack, 

em contraste com uma diversidade de histórias, práticas e experiências existentes naquele 

território. Nesse sentido, procuramos desenvolver uma escrita, que visou, sobretudo, 

apresenta-los e nos apresentar no campo em uma dimensão que buscou superar esse lugar que 

vem cristalizando os sujeitos: como os “cracudos”. Buscamos mostrar as trajetórias, histórias, 

os laços familiares, as redes de apoio, bem como seus desejos e aspirações.  

O estigma e o sofrimento foram tratados como categorias reveladoras das relações 

sociais e contextos de marginalidade e falta de reconhecimento em que se encontram essas 

pessoas. Um traço comum entre quem está nesta situação de viver na rua e fazer uso de 

drogas é se sentir inferior, ter vergonha, achar que sua vida não tem valor. Percebe-se assim, a 

importância que eles apontam ao serem reconhecidos como sujeitos. O estigma reduz 

alternativas e diminui as possibilidades de existência dessas pessoas. Por isso, descontruir as 

imagens e concepções em torno de “cracudos” e “cracolândias, é, portanto, uma tarefa 

fundamental para lidar efetivamente com os problemas relacionados à população em situação 

de rua. 
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Em geral, prevalece a ideia de que, se nos livrarmos das substanciais ilícitas, 

acabaremos com os problemas associados a elas. No entanto, essas pessoas sofrem por uma 

série de outras questões: pobreza, violência, discriminação, falta de oportunidades. Para essas 

pessoas, o crack, as drogas são mais um sofrimento num cotidiano marcado por profundas 

desigualdades sociais.  

Assim, as políticas públicas devem estar voltadas para garantir os direitos básicos para 

essas pessoas, como direito a saúde e a moradia e, ao trabalho. A droga não deve ser o foco, 

pois há múltiplos fatores que fazem o usuário parar ou seguir usando crack. Não deve ser a 

abstinência a resposta. As pessoas podem se organizar e continuar usando crack ou outras 

drogas. Estas iniciativas reconhecem que pessoas em situação de rua podem desenvolver 

padrões problemáticos de uso de drogas, ao mesmo tempo em que entendem que os 

problemas dessas pessoas são muito mais amplos do que as drogas e estão ligados à 

vulnerabilidade social e à pobreza. 
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