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RESUMO 
O objetivo desta pesquisa é compreender como os atores públicos que participaram, direta ou 
indiretamente, da Operação Centro Legal de 2012, qualificaram, em seu discurso, o uso de 
crack e a região conhecida por “cracolândia”, em São Paulo, notadamente a Polícia Militar do 
Estado de São Paulo. O problema de pesquisa consiste na compreensão das diferentes falas 
que os atores tem em torno do uso de crack e da cracolândia de São Paulo, levando em 
consideração um quadro teórico que se foca no estudo do estigma, do desvio e do 
conhecimento enquanto instrumento de poder. A conclusão é que o estigma e o conhecimento 
de um determinado ramo do campo da psiquiatria foram elementos muito importantes e 
influentes na construção da imagem verbalizada pelos atores pesquisados com respeito ao uso 
do crack e à “cracolândia”. 
 

Palavras-chave: Operação Centro Legal, cracolândia, estigma, desvio, guerra às drogas, 
Foucault, medicina e poder, pânico moral, crack, epidemia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
The objective of this research is to understand how public actors who participated, directly or 
indirectly, of the so-called “Operation Legal Downtown” of 2012, qualified, in their speech, 
their vision around the use of crack and the region known as "cracolândia" located in São 
Paulo city, notably the Military Police of São Paulo. The research problem is to understand 
the different discourses that actors have about the use of crack and cracolândia of São Paulo, 
assuming a theoretical framework that focuses on the study of stigma, deviation and 
knowledge as an instrument of power. The conclusion is that the stigma and the knowledge of 
a particular branch of the psychiatric field were very important and influential in building the 
image voiced by actors interviewed regarding the use of crack and "cracolândia". 
 

Keywords: Operation Legal Downtown; crackland; stigma; deviation; war on drugs; 
Foucault; medicine and power; crack, epidemia. 
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Capítulo 1: Introdução e Metodologia 
  

1.1 Objetivo 
 

O objetivo de minha pesquisa é reconstruir as narrativas que delinearam a operação realizada 

pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, em janeiro de 2012,  frente a um determinado ato 

dito “desviante”: o uso de crack em espaço público. O objetivo é tentar apreender como o 

estigma em torno do uso de crack influenciou e moldou o desenrolar da operação de 2012. A 

operação que ocorreu na região conhecida por “cracolândia”, na cidade de São Paulo, de 

nome oficial “Operação Centro Legal”, com início em janeiro de 2012, mobilizou diversos 

atores sociais. Do ponto de vista da elaboração da operação, ao menos quatro atores 

participaram diretamente, estabelecendo os critérios de atuação e modo de abordagem: (1) a 

Polícia Militar do Estado de S. Paulo, (2) a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 

Paulo, (3) a Prefeitura Municipal de São Paulo e a (4) a Secretaria de Justiça do Governo do 

Estado de São Paulo. No entanto, não foram os únicos atores relevantes a participarem, direta 

ou indiretamente, da operação. Podemos citar como atores participantes a (5) Defensoria 

Pública do Estado de S. Paulo, que manteve uma base móvel de atendimento no local durante 

os primeiros trinta dias da operação; o (6) Ministério Público Estadual, que moveu uma Ação 

Pública contra o governo do Estado por não concordar com o seu método, tido como violento; 

os jornais (7) O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, pela sua presença cotidiana no local, 

ao menos nos primeiros dois meses da operação, os (8) agentes sociais e de saúde muito 

presentes na região; os (9) comerciantes e moradores locais, além de, obviamente, os (10) 

próprios usuários de crack. O discurso desses atores foram coletados tanto por meio de (i) 

jornais de grande circulação, como por (ii) intermédio de entrevistas realizadas 

exclusivamente para esta dissertação. Com base na literatura apresentada no capítulo três, a 

maneira como esses indivíduos construíram a noção de “sujeito”, “uso de crack” e o “papel da 

Polícia Militar” na “Operação Centro Legal” foram analisadas.  

1.2 Problema de Pesquisa 
 

O problema de pesquisa1  consiste em reunir as diferentes narrativas a respeito do 

desenrolar da operação, em um esforço de síntese e comparação dos discursos, tanto aqueles 

                                                
1 Sobre o problema de pesquisa, os pesquisadores Booth, Colomb e Wiliams afirmam que “um 
problema de pesquisa origina-se na mente, a partir de um conhecimento incompleto ou uma 
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coletados por meio de dois periódicos de grande circulação: Folha de S. Paulo e O Estado de 

S. Paulo, quanto por meio das entrevistas realizadas, para tentar compreender o discurso dos 

atores com relação ao uso de crack e ao usuário da cracolândia, essa figura estigmatizada, 

tanto pelo ponto de vista da própria Polícia Militar, ator protagonista, quanto de atores que 

observaram a operação, direta ou indiretamente.  

Dentre as diferentes narrativas da operação, qual seria um possível processo de 

sistematização dos argumentos, para tentar jogar luz sobre o que foi a operação na região, 

considerando tanto a perspectiva interna da corporação, quanto a observação de atores 

envolvidos indiretamente no processo de intervenção?  

A importância das reações desses atores é, como buscarei mostrar, central, já que a 

identificação do ato desviante, pela literatura que utilizo, está basicamente centrada na reação 

do grupo que reprocha ou reage de alguma forma ao desvio (uso de crack) e à figura 

controversa do usuário de crack. 

Além disso, o problema pode ser analisado do ponto de vista do estigma social. Esse 

conceito é útil pois o usuário de crack é estigmatizado socialmente, e, adicionalmente, há a 

figura daquele que é estigmatizado entre os próprios usuários: o “nóia”.  Trata-se do usuário 

compulsivo de crack, que é mal visto pelos próprios frequentadores da cracolândia, que já não 

tem mais, do ponto de vista de seus companheiros de uso de crack, “dignidade”, como mostra 

a pesquisa de Gomes e Adorno (2011).  

No entanto, o objetivo de minha pesquisa é tratar de como os usuários de crack são 

encarados pelo público externo, já que, via de regra, nem sequer vêem diferença entre os 

usuários, admitindo que todos são do tipo “nóia”, isto é, compulsivo e sem capacidade de 

escolha, como exploro nas entrevistas que realizei.  

Chama atenção a escolha pela operação policial no caso da cracolândia, levando em 

consideração que muitas operações dessa natureza já foram feitas antes, sem obter, no 

entanto, êxito no tocante à recuperação dos dependentes químicos (dentre aqueles que são, de 

fato, dependentes), conforme pode ser visto no capítulo dois, e tampouco “retiraram pessoas 

de seu estado de vulnerabilidade”2. Pelo contrário, basicamente houve um “espalhamento” de 

                                                                                                                                                   
compreensão falha”(Booth, Colomb e Williams, 2005, p.66). Além disso, sempre há um custo pelo 
não conhecimento das razões de ser daquele problema, e, quanto maiores esses custos, maior a 
importância do problema proposto, tenham esses custos aplicações práticas diretas ou não (Booth, 
Colomb e Williams, 2005). 
2 Que é o objetivo declarado da Operação Centro Legal, conforme pode ser visto no site Polícia Militar 
(2012), objetivo: “operação integrada entre o Estado e o Município para resgatar as pessoas em estado 
de vulnerabilidade, combater o tráfico e criar um ambiente propício para as ações sociais.” (Polícia 
Militar, 2012). 
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usuários de crack pela cidade, e em 2013 abundam notícias que apontam para a continuidade 

da cracolândia3. Logo, por quê investir em soluções que, no passado recente, obtiveram pouco 

êxito, com relação ao objetivo declarado “resgatar as pessoas em estado de vulnerabilidade”?  

É possível construir um problema de pesquisa levando em consideração os “custos” de 

não compreendê-lo, conforme a fomulação feita pelos autores Booth, Colomb e Williams em 

“A arte da pesquisa” (2005). No caso da cracolândia, a não compreensão desse problema pode 

levar à não compreensão da repetição desgastante de resultados que podemos dizer ser pífios 

com relação à dependência de crack, sem mencionar desrespeitosos com relação ao 

indivíduo4. Com a operação de 2012, assim como as anteriores, pode-se dizer que a PM (e a 

sociedade) obteve um resultado praticamente nulo e muito distante do objetivo da operação, 

além de acabar por desperdiçar recursos públicos. A princípio, poderíamos pensar que se trata 

de desinformação5 diante da questão, com um olhar otimista ou ingênuo. No entanto, a 

questão pode ser rigorosamente outra: trata-se de escolha política sobre a forma de tratamento 

que essas “não-pessoas” (usuárias de crack) devem receber6. 

                                                
3 Para dar um exemplo, é importante ver a notícia recente do jornal O Estado de São Paulo, que tem a 
seguinte informação: “A Cracolândia (…) voltou a funcionar a todo vapor em São Paulo. Enche de 
segunda a segunda, durante o dia e a madrugada.” Notícia disponível em: O Estado de S. Paulo, 20 de 
setembro de 2013, “Cracolândia resiste à PM e de novo ruas lotam”, disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,cracolandia-resiste-a-pm-e-de-novo-ruas-
lotam,1076748,0.htm> acesso em 30 de setembro de 2013. 
4 Para ilustrar esse ponto, alguns casos são emblemáticos, como o da jovem que apareceu com a boca 
bastante ferida, alegando que um policial militar teria dado um tiro em sua boca: “O Estado de S. 
Paulo,  “Jovem diz ter sido atingida na boca por bala de borracha na cracolândia”, 9 de janeiro 
de 2012, Caderno Cidades. Disponível em:< http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,jovem-diz-
ter-sido-atingida-na-boca-por-bala-de-borracha-na-cracolandia,820634,0.htm> acesso em 7/1/2014. 
Além desse caso, as famosas procissões do crack: O Estado de S. Paulo, “PM escolta ‘procissão do 
crack’ no 1o fim de semana de ocupação do centro”, 9 de janeiro de 2012, Caderno Cidades, C1.  
5 Sobre uma relação entre a academia e atores públicos: “A despeito dos progressos e das conquistas, 
são ainda muito tensas as relações entre produtores de conhecimento e os atores encarregados de 
formular e implementar políticas de segurança pública e justiça criminal. A desconfiança mútua 
permanece acentuada, principalmente quando a ocorrência de um evento com forte impacto na 
consciência coletiva e na opinião pública enseja críticas e reações. Nestes momentos, é comum que os 
pesquisadores persistam criticando as autoridades e os formuladores dessas políticas como incapazes 
de compreender a natureza dos problemas aos quais pretendem intervir; e, em contrapartida, é comum 
que os agentes públicos encarregados de aplicar as leis penais julguem os pesquisadores como 
românticos e desinformados.” (Lima, 2011b, p.18, grifo nosso) 
6 À época, o ator Fábio Assunção, que já superou uma dependência química, manifestou-se em sua 
página do Facebook, dizendo, entre outras coisas, que o poder público estaria entrando na cracolândia 
como quem entra no “Simba Safari”, isto é, tratando-os como diferentes de humanos. Para o texto 
integral publicado pelo ator, ver: Coletivo DAR. Desonterpecendo a Razão (Notícias). “ ‘Autoridades 
passeiam pela cracolândia como se estivessem no Simba Safari’, diz ator Fabio Assunção”, 16 de 
janeiro de 2012. Disponível em: < http://coletivodar.org/2012/01/autoridades-passeiam-pela-
cracolandia-como-se-estivessem-no-simba-safari-diz-ator-fabio-assuncao/ > Acesso em 7/1/2014. 
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A repetição da “fórmula” de ação na cracolândia é desgastante para vários atores: para 

os usuários de crack do local, que não parecem, pela simples presença da polícia, manifestar 

interesse pela internação ou abdicação de sua dependência química (dentre os dependentes) – 

pelo contrário, a maioria teme a figura do policial e o considera “inimigo”; para as 

autoridades públicas, que mobilizam energia, tempo e dinheiro para uma questão que acaba 

permanecendo, grosso modo, a mesma, e, finalmente, para os próprios policiais militares que 

ficam na linha de frente dessas ações, abordando usuários e sendo, muitas vezes, duplamente 

punidos no complexo jogo de forças que se coloca: por um lado, recebem ordens para 

afugentar aquelas pessoas, por outro lado, são vencidos, muitas vezes, pelo cansaço, e quando 

flagrados “sem fazer nada” diante do uso ou tráfico7 no local, são criticados8 pelos jornais de 

grande circulação. Há, evidentemente, problemas no tocante aos excessos e à violência 

policial que também precisam ser discutidos, que tocam em pontos sensíveis, como a cultura 

da corporação militar que, para muitos, é favorável à maior violência. 

 

1.3 Pergunta  
 
 A pergunta de pesquisa pode ser formulada da seguinte forma: como os atores que 

participaram direta ou indiretamente da operação centro legal de 2012 definem, em seu 

discurso, o uso de crack e o usuário de crack?  

1.4 Hipótese  
 

A hipótese de pesquisa é a de que os atores vêem o indivíduo usuário como desumano, 

pela repetição da construção do usuário enquanto zumbi por parte da mídia, principalmente, o 

que torna, ao menos no plano discursivo, justificável uma medida essencialmente policial para 

combater o problema de crack no centro de São Paulo.  

1.5 Tipos de fontes usadas 
 

                                                
7 O tráfico, no caso da cracolândia, é essencialmente microtráfico e realizado, muitas vezes, pelos 
próprios usuários. 
8 O policial entrevistado aponta a crítica dos jornais ao longo de sua entrevista como algo relevante. 
(Diário de Entrevista, 10/9/2013) Além disso, sabemos que os policiais tem que escolher entre 
soluções formais e informais em seu trabalho, num contexto em que ambas são aceitáveis, sendo ora 
cobrados pelos seus superiores e pela mídia por uma conduta, ora por outra, ocupando, assim, uma 
posição que é sempre passível de crítica (Lima e Sinhoretto, 2011, p.146). Sobre a presença dos 
métodos informais na prática policial, podemos também recorrer a Goldstein (1990). 
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O trabalho estrutura-se a partir dos seguintes eixos analíticos: (i) o eixo que perpassa 

todos os demais, que é aquele da sociologia do desvio e do estigma e a reação de reprovação 

social ao uso de droga ilícita crack; (ii) a cracolândia vista a partir das etnografias e (iii) a 

construção da cracolândia pela mídia e a reação da população medida a partir das pesquisas 

de opinião. Assim, foram utilizadas as seguintes fontes: 

 

(i) Literatura ligada ao campo da sociologia do desvio, que desenvolve o tema do ato 

desviante e das diferentes convenções sociais que dividem comportamentos entre 

aceitáveis e inaceitáveis; 

(ii) Trabalhos etnográficos focados no ambiente de uso da cracolândia; 

(iii) Literatura interdisciplinar, que integra áreas como direito, medicina e sociologia, 

focada nas distintas percepções a respeito do uso de crack;  

 

Além da literatura acadêmica focada na descrição do ambiente da cracolândia e da PM, 

foram utilizados também: 

 

(iv) As notícias veiculadas pelos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo;  

(v) Entrevistas com atores importantes;  

(vi) Dados estatísticos divulgados pelo Instituto DataFolha, Instituto Informa e pela 

Defensoria Pública do Estado de S. Paulo, além daqueles presentes em trabalhos 

acadêmicos. 

 

1.6 Direito e Desenvolvimento 
 

Como o pesquisador David Trubeck, nome protagonista no chamado “Projeto Direito 

e Desenvolvimento”, já colocou: não há, propriamente, uma escola em torno do chamado 

Direito e Desenvolvimento, como afirma em vários de seus escritos, sendo o “Scholars in 

Self-Strangement: some reflections on the crisis in law and development studies in the United 

States”, de 1974, um exemplo (Trubeck e Galanter, 1974).  Existe, sim, um número de 

pesquisadores preocupados com o impacto do Direito sobre outras áreas, sua relação com 

diversos temas, um olhar que se preocupa com o direito sob uma perspectiva transdisciplinar. 

Por essa razão, é difícil defini-lo de forma fechada, mas é possível dizer que se trata de um 
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campo que reúne diferentes pesquisas preocupadas com o papel do Direito nos diversos 

fenômenos associados ao desenvolvimento9, entendido em sentido amplo10. 

Sobre o desenvolvimento desse “campo”, em especial no âmbito norte-americano, 

Brian Tamanaha, em “As lições dos estudos sobre o direito e desenvolvimento”, explora as 

forças e fraquezas do desenvolvimento dessa trajetória acadêmica, que sempre esteve 

caminhando, para o autor, em paralelo a teorias econômicas e sociais de maior vulto. Pela 

análise do autor, em um primeiro momento, o “campo” Direito e Desenvolvimento, que se 

iniciou com pesquisadores de organizações multilaterais e pesquisadores norte-americanos, 

principalmente, teria sido influenciado pela chamada Teoria da Modernização, de Talcott 

Parsons, na década de 60, quando se acreditava no esquema de “passos” rumo a uma 

modernização que, se seguidos, se tornaria muito provável. Com isso, de início, houve uma 

grande preocupação dos pesquisadores por transpôr modelos, baseando-se no que 

encontravam no judiciário e nas outras manifestações de Direito presentes nos países 

desenvolvidos e querendo transpô-las para os países em desenvolvimento (Tamanaha, 

[1995]).  Nesse âmbito, questões como (i) o livre mercado; (ii) as instituições democráticas e 

o (iii) “rule of Law” eram vistas como fundamentais (Trubeck, 2001) e deveriam ser, 

basicamente, copiados a partir do que era encontrado nos países mais pujantes 

economicamente. Era tão “etnocêntrico”, a princípio, que Trubeck chegou a afirmar que esse 

primeiro momento do campo seria “(...) pouco mais do que uma projeção romântica e  

etnocêntrica de um ideal da cultura legal de um país desenvolvido a respeito de si.” (Trubeck, 

2001). 

Em seguida, com a maior influência das teorias marxistas no pensamento social norte-

americano, conformo análise de Brian Tamanaha, o direito, visto como mero instrumento 

mantenedor de status das elites, passou a ocupar um papel subalterno, tendo entrado, no que o 

autor chamou de “período de hibernação” (Tamanaha, [1995]). A partir dos anos 90, ressurge 

com uma agenda bastante ligada ao Consenso de Washington, e com preocupações e garantias 

tipicamente liberais. No entanto, a partir dos meados dos anos 90, os direitos humanos entram 

como vetor explicativo importante, e as “fórmulas” são parcialmente abandonadas. Nesse 

“campo” atual, embora não haja método e abordagem consistente que una os diferentes 

                                                
9 Como é o caso da concepção de Amartya Sen, desenvolvimento como liberdade (Sen, 2000). 
10 Recentemente, no Brasil, podemos citar alguns trabalhos que se inserem nesse campo, como é o 
caso da produção de Diogo Coutinho, que explorou como o regime jurídico do Bolsa Família gerou 
um impacto sobre os resultados do programa (Coutinho, no prelo), além do trabalho de Mario 
Schapiro, que explorou as possibilidades de aprendizado local para o desenvolvimento nacional, em 
que o BNDES assume um papel importante (Schapiro, 2007), além de muitos outros exemplos. 
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pesquisadores – uma das críticas de Brian Tamanaha, podemos encontrar um rol de estudos 

preocupados com o papel do direito no desenvolvimento econômico, social e político dos 

países que são objeto de análise.  Essa amplitude temática garante, acredito, grande força à 

pesquisa, pois coloca o papel do direito em relevo nos mais diversos problemas. 

Meu projeto está, acredito, dentro desse amplo campo de preocupações, pois quando 

encaramos o desenvolvimento sob as suas muitas facetas, certamente a questão da (i) 

segurança pública e da (ii) política sobre drogas aparece com grande força. Em recente 

pesquisa conduzida pelo Banco Mundial, membros de muitas comunidades descreveram a 

insegurança como uma grande barreira ao bem estar cotidiano e a sua qualidade de vida 

(World Bank, 2000). No mesmo sentido, os autores do relatório da OCDE, focados na 

melhora da entrega da justiça e da segurança em comunidades em desenvolvimento, afirmam 

que “Without reform of security policies and institutions that address incentives and 

expectations, other development capacity building [endeavours] will be largely futile.” 

(OCDE, 2006, p.3) . Assim, o estudo de uma instituição jurídica tão importante quanto a 

Polícia, que tem como objetivo proporcionar segurança, e o seu papel no encontro 

(abordagem) com o cidadão – no caso, um cidadão vulnerável e estigmatizado, o usuário de 

crack - parece ter um impacto grande sobre a forma como nossa sociedade se organiza e, 

portanto, um lugar na agenda focada na relação entre Direito e Desenvolvimento. 

A questão da política sobre drogas tem ganhado a frente de muitos debates. No caso 

específico do crack – objeto deste trabalho, a dependência dessa droga já ganhou ao menos 

dois programas governamentais de vulto: aquele presente no Estado de S. Paulo, o chamado 

Programa Recomeço, lançado em 2013, durante a gestão de Geraldo Alckmin, e o programa 

nacional de combate ao crack, chamado Plano Integrado de Combate ao Crack e outras 

Drogas, lançado no final de 2011, durante o governo Dilma Rousseff. 

Além disso, no ano de 2014, o prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, 

elaborou uma operação em moldes totalmente diferentes: a “Operação Braços Abertos”. 

Nesse sistema, os usuários da cracolândia que concordarem em abdicar do uso são 

hospedados nos hotéis de baixo custo da região Central, em troca de quatro horas diárias de 

varrição das ruas, além da participação em um curso de capacitação profissional. O trabalho 

de quatro horas é remunerado: quinze reais por dia. Além disso, os participantes do programa 

tem a sua disposição o aparto de saúde normalmente já disponível, para que possam obter um 

tratamento. 
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Podemos, assim, afirmar que o crack tem estado presente na agenda de vários 

governos, de diferentes legendas, em especial pela grande visibilidade que o uso dessa droga 

apresenta, por conta da existência de “cracolândias” em todo o país. 

 

1.7 Linha de Pesquisa 
 

Com respeito à aderência à linha de pesquisa “Instituições do Estado Democrático de 

Direito e Desenvolvimento Político e Social”, seu maior ponto de enlace está em seu próprio 

enfoque: dois temas que são de grande importância para um país que se propõe a ser 

democrático, a seguranca pública e as políticas públicas sobre drogas em nosso país. Colocar 

a polícia em moldes democráticos, para pensar a sua atuação e poder fomentar, futuramente, 

pesquisas preocupadas com a governança e a “accountability” dessa porta de entrada do 

sistema jurídico é, também, pensar em nossas instituições sob o olhar do chamado Estado 

Democrático de Direito. A Polícia pode ser encarada como uma grande oportunidade de 

compreensão de como uma sociedade está estruturada. Sua organização, definida 

constitucionalmente, perpassa as visões que nossos legisladores e, portanto, nossos 

representantes democráticos têm sobre seu funcionamento, sobre o uso da violência – por 

mais que, como veremos, o uso de métodos informais esteja amplamente presente - e sobre 

como a segurança do cidadão está sendo pensada. Como vimos, a segurança do indivíduo é 

um bem zelado pelos cidadãos – e como poderia ser diferente? Levando isso em 

consideração, de que maneira o cidadão é tratado por essa importante instituição e, de forma 

ainda mais emblemática, como um cidadão que é tipicamente alvo de muito preconceito, o 

usuário de crack, é visto por membros dessa mesma instituição? O que as muitas operações na 

cracolândia e, em especial, a operação central desse trabalho – de 2012, tem a contar sobre 

como a Polícia encara os usuários de crack? 

 

1.8 Entrevistas 
 

Foram feitas sete entrevistas, duas em caráter informal, nas etapas iniciais da pesquisa, 

com agentes sociais, e cinco com caráter formal11, feitas com atores importantes, direta ou 

                                                
11 Dentre essas duas primeiras, apenas uma foi gravada, e em ambos os casos os entrevistados não 
assinaram um documento que autorizasse a utilização dos dados e informações fornecidos por eles. As 
cinco últimas entrevistas foram gravadas, integralmente transcritas e nestas os entrevistados assinaram 
um termo permitindo que eu divulgasse e utilizasse as informações fornecidas durante a conversa. 
Embora todos tivessem permitido que seus nomes fossem utilizados, optei por suprimir a identificação 
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indiretamente ligados à operação. Três (3) entrevistas foram feitas com os seguintes atores, 

sob a condição de anonimato: (i) um defensor público; (ii) um jornalista e (iii) um policial 

militar. Sem anonimato, foram feitas entrevista com dois atores de fundamental importância 

política no contexto da Operação Centro Legal de 2012: (iv) o promotor público Eduardo 

Ferreira Valério, autor de ACP contra o governo do Estado por conta da Operação de 2012 e 

(v) o Coronel Camilo, Comandante-Geral da PM à época e responsável pela Operação. 

Essas entrevistas foram semi-estruturadas. Além dessas cinco entrevistas, tive duas 

conversas informais com atores ligados à área social. A primeira conversa foi com a assistente 

social Luciene Redondo de Freitas, que no final de 2012 trabalhava no Exército da Salvação. 

A segunda entrevista informal foi com o coordenador da ONG Associação Beneficente e 

Comunitária do Povo, ABCPovo, Douglas Bordini. Ambas as entidades tem contato e 

desenvolvem projetos com pessoas em situação de rua, fazendo parte desse grupo, 

eventualmente, usuários da cracolândia. Essas conversas iniciais ajudaram bastante a entrar 

em contato com o tema, mas não foram utilizadas ao longo do texto de forma explícita.  

As entrevistas com diferentes atores foram feitas com um duplo intuito (i) conhecer a 

observação que estes fizeram da operação na cracolândia e (ii) por meio desta observação, 

tentar fazer uma “observação de segunda ordem”, conforme discutida por Luhmann e 

analisada por Hans-Georg Moeller em “Luhmann explained: from souls to systems” (2006).  

Segundo Moeller, Luhmann define a observação de primeira ordem como aquela 

existente entre o observador e o que é observado, como um determinado fenômeno ou ponto 

no horizonte. Parte, assim, da idéia de representação, em que a realidade é, necessariamente, 

construída e não existe de forma independente da observação: “If reality is conceived as a 

cognitive construct, as an effect or correlate of observation, then descriptions of reality 

become descriptions of observation” (Moeller, 2006, p.71).  

Como cada entrevistado proporcionou a sua visão ou descrição da realidade, procurei 

realizar uma “observação de segunda ordem”, pois observo a observação dos entrevistados e 

posso, assim, ver alguns de seus pontos cegos, tendo, naturalmente, eu mesma, vários pontos 

cegos também, já que a chamada “observação de segunda ordem” não é superior e nem 

contém “maior realidade”, como argumenta Moeller, “there is no Platonic climb towards 

higher and higher realities – no observation bring us closer to the single light of truth” 

(Moeller, 2006, p.73). 

                                                                                                                                                   
em três casos, por julgar que algumas informações fornecidas poderiam expôr de forma inconveniente 
os entrevistados. 
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A seguir, uma lista dos atores entrevistados e a sua respectiva referência bibliográfica, 

criada para esta dissertação utilizando a notação “Diário de Entrevista” e, na sequência, a data 

de realização da entrevista 

(i) o jornalista; “Diário de Entrevista, 11/6/2013”; 

(ii) o defensor público; “Diário de Entrevista, 13/6/2013”; 

(iii) o policial militar; “Diário de Entrevista, 10/9/2013”; 

(iv) o Coronel Camilo, Comandante-Geral da Polícia Militar de 2009 a março de 2012, 

e responsável pela Operação Centro Legal, “Diário de Entrevista, 26/11/2013”; 

(v) o promotor; “Diário de Entrevista, 8/1/2014”. 

 

As entrevistas feitas foram semi-estruturadas, e sempre se concentraram em torno das 

seguintes questões, que não foram formuladas necessariamente de forma idêntica e nem 

necessariamente nessa ordem: 

 

1. Qual foi sua experiência na operação Centro Legal de 2012? Como você vê essa 

operação? 

2. Como você vê o usuário da Cracolândia? 

3. Como você o papel da mídia, a Folha de S. Paulo e o jornal O Estado de S. Paulo? 

4. Você vê relação entre a Operação Centro Legal e o Projeto Nova Luz? 

5. Como você avalia a participação da Polícia Militar? 

6. Você acredita que há um problema de competência – a PM deveria realmente estar 

cuidando desse tema? 

7. Você diria que a sociedade aplaudiu a operação? 

 

A depender da função do entrevistado no contexto da operação, algumas perguntas mais 

específicas foram adicionadas. Esse é claramente o caso da entrevista do Coronel Camilo, já 

que ele era o comandante geral da Polícia Militar e, portanto, a principal figura dentro da 

corporação para discutir essa operação. 

1.9 Estrutura da dissertação 
 

Essa dissertação foi dividida em três capítulos. 

Este primeiro capítulo teve como objetivo apresentar a pesquisa em suas características 

básicas, além propôr algumas discussões conceituais e metodológicas.  
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O capítulo dois tematiza a cracolândia, buscando explorar tanto a Operação Centro Legal 

de 2012, quanto as operações anteriores, além do histórico da região conhecida por “Boca do 

Lixo”, seu ambiente e as interações entre usuários com base em trabalhos etnográficos. Os 

tópicos do capítulo 2 são: “discussão conceitual: o desvio” – neste apresento o conceito que 

perpassa todo o texto, que é o “desvio”; “história da região: formação e boca do lixo”; “as 

operações anteriores”; “o projeto Nova Luz”; “a operação centro legal de 2012”; “aspectos 

políticos da operação centro legal de 2012” e, finalmente, dois tópicos conclusivos que tratam 

de forma mais focada o ambiente da cracolândia e as estatísticas referentes aos usuários: “a 

cracolândia em números” e “a cracolândia: uma economia e uma sociedade (à parte)”. 

O capítulo três reune, em vários tópicos, as diferentes leituras feitas para ajudar a 

compreensão do problema de pesquisa, passando pelo tema do “desvio”, “estigma”, o tipo-

ideal de indivíduo que existe socialmente, no tópico “o indivíduo e a acusação social”, além 

da relação entre o poder político e a produção de conhecimento, no tópico “poder e medicina: 

Foucault”, “mídia e pânico moral”, um debate sobre, até que ponto se pode afirmar que o 

crack é uma epidemia, em “Crack: uma epidemia?” e, finalmente, uma discussão sobre a 

percepção que o público teve a respeito da operação centro legal de 2012, em “opinião 

pública”. 

Por fim, há a parte conclusiva do trabalho, seguida da bibliografia e um anexo que explora 

a representação do usuário de crack presente em uma manifestação midiático, trata-se  de 

peça publicitária da Associação Parceria Contra as Drogas (APCD), que representou os 

usuários de crack como zumbis, que seriam ao mesmo tempo vítimas e agentes causadores de 

uma “epidemia de crack”.  

  

Capítulo 2: Cracolândia – histórico, operações policiais e funcionamento 
 
 Neste capítulo, buscarei mostrar, além da Operação Centro Legal de 2012, as 

operações realizadas pela Polícia Militar anteriores, um pouco do histórico da região ( “Boca 

do Lixo”), as estatísitcas com relação às cracolândias no país e algumas etnografias que 

tinham como objeto compreender a interação entre os usuários de crack na cracolândia e a sua 

relação com a figura do “nóia”. Antes disso, no entanto, consierando a centralidade do 

conceito de “desvio” para esta dissertação, apresentarei, brevemente, o conceito e a sua 

problematização enquanto categoria, no tópico seguinte. 
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2.1 Discussão Conceitual: o desvio 
 

A análise que desenvolvo nesta dissertação utiliza de forma muito intensa as noções 

de “desvio” e “desviante” de Becker. O autor, que escreveu o livro “Outsiders”, em seu outro 

livro, Segredos e Truques da Pesquisa, problematiza o uso da categoria “desviante” do ponto 

de vista metodológico. Uso a expressão definida por Becker, que considera desviante aquele 

que tem uma conduta considerada reprovável por um determinado grupo social, com o qual o 

chamado desviante interage, e não há, para o autor, qualquer aspecto intrinsicamente moral no 

desvio – ele apenas acontece de ser desviante pelo fato de desagradar a um número amplo de 

pessoas, conforme procuro explorar, em detalhes, na seção “Howard Becker e os estudos da 

sociologia do desvio”.  

Considerando a importância desse conceito para este trabalho, reproduzo abaixo trecho 

deste livro em que Becker discute o cuidado que deve haver no uso desse conceito: 

 

Transformar pessoas em atividades. Este truque oferece um substituto 
para o hábito que os cientistas sociais têm de fazer tipologias de 
pessoas. Um exemplo clássico é a divisão que os sociólogos fazem 
entre desviantes e não-desviantes (...) O que há de errado nisso? E qual 
é a alternativa? (...) Isso é um erro, para início de conversa, porque é 
fácil observar que ninguém age completamente segundo o papel 
designado pelo seu tipo (...) em minha própria pesquisa, falei do uso de 
maconha como um tipo de atividade, não de usuários de maconha como 
um tipo de pessoas (...) [Nós, Becker e Alfred Liendsmith] 
empregamos essas expressões como uma espécie de abreviatura, uma 
maneira de observar que algumas pessoas se envolviam nessas 
atividades de modo mais ou menos rotineiro ou regular. (Becker, 2008, 
p.71, grifo nosso) 

 
É nesse sentido que uso, nesta dissertação, o conceito de desviante. Os usuários de 

crack não são considerados “tipos” de pessoas que terão, invariavelmente, o mesmo 

comportamento. Quando nos concentramos na atividade uso de crack – conforme sugestão do 

autor - isso fica, de fato, claro, pois são vários os usos que podem ser feitos da droga. Como a 

questão ainda não é suficientemente mapeada, não é possível afirmar de antemão quais são 

essas categorias, mas podemos discernir ao menos dois usos bem diferentes: o compulsivo e o 

não-compulsivo12 (recreativo, casual, com controle de seu uso e com capacidade de parar 

quando assim desejar). 

                                                
12 Em outras palavras, dependentes e não-dependentes. Os pesquisadores Bruno Gomes e Rubens 
Adorno utilizaram, em sua etnografia, o conceito proposto pela Associação Americana de Psiquiatria, 
que define “dependência” como sendo “continuar o uso apesar de significativos problemas ligados a 
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As pesquisas que se concentram na figura do usuário de crack e na experiência de uso 

acabam por entrar no tema da saúde mental13, o que apresentou alguns desafios, logo de 

início, para essa dissertação, por lidar com um vocabulário e um discurso muito específico e 

próprio do campo. No entanto, procuro, ao longo dessa dissertação, focar na experiência do 

usuário enquanto ator estigmatizado, embora outras abordagens fossem também possíveis. 

 

2.2 História da Região: Formação e Boca do Lixo 
 

Neste tópico, abordarei o histórico da região, em dois movimentos distintos: aquele 

imediatamente anterior à formação da cracolândia e que ajuda a explicar o seu surgimento, 

com o subtópico intitulado “Cracolândia: formação” e, em seguida, um recuo ainda mais 

significativo no tempo, com o auxílio do relato de Hiroito Joanides (“Rei da Boca do Lixo”), 

com o subtópico chamado “Boca do Lixo” – trata-se de um relato da região na década de 60 e 

70. 

2.2.1 Cracolândia: formação 
 
 Para se ter uma idéia da formação da cracolândia e de sua força, 

considerando que é uma região que vive há mais de 20 anos daquela exata forma, naquele 

mesmo local (com variações de poucas quadras), é interessante, como uma primeira 

aproximação, o vídeo produzido pelo jornal O Estado de S. Paulo, em que o jornalista e 

pesquisador Bruno Paes Manso tece considerações sobre a formação da cracolândia.  

 Em “Entenda como a cracolândia foi formada”14, o jornalista afirma que 

esta teria crescido justamente no início dos anos 90, período em que os chamados “nóias” 

estariam sendo sistematicamente perseguidos e, muitas vezes, assassinados na periferia de 

                                                                                                                                                   
este; aumento da tolerância [aos efeitos da droga], sintomas de abstinência e um comportamento 
compulsivo de consumo.” (Gomes e Adorno, 2011, p.575) 
13  Como é exemplo o recente livro lançado no Brasil, escrito pela jornalista Daniela Arbex, 
“Holocausto Brasileiro: vida, genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil”, que explora as 
condições insalubres, opressoras e cruéis vividas pelos pacientes do hospício “Colônia”, localizado em 
Barbacena, Minas Gerais, que foram internados em sua imensa maioria à força, o que traz, de forma 
evidente, a questão da internação compulsória como possível problema quando aplicada como política 
pública massificada, entre outras questões de direitos humanos importantes. Ver Arbex (2013).  
14 Entenda como a cracolândia foi formada. TV Estadão. São Paulo: O Estado de S. Paulo, 6 de 
janeiro de 2012. Fala do jornalista e pesquisador Bruno Paes Manso, 03’09’’.  Disponível em: 
<http://tv.estadao.com.br/videos,entenda-como-a-cracolandia-foi-formada,157072,250,0.htm> Acesso 
em 01/10/2013. 
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São Paulo, por atuarem em pequenos furtos, como roubo de varal na vizinhança e até mesmo 

por motivos mais graves, como delatar quem seriam os traficantes à polícia. 

 Enquanto isso, no centro, a região que hoje é conhecida por cracolândia, a 

chamada “boca do lixo”, foi sempre um local que abrigou as mais distintas ilegalidades, como 

jogo do bixo, prostíbulos e tráfico de drogas e por não ter o inconveniente de ser exigido, 

nesse território, os contatos com grupos de poder para tornar possível a venda da droga (caso 

das biqueiras nas periferias), acabou por atrair os usuários de crack, segundo relato do 

jornalista no vídeo.  

 Tornou-se, assim, um ambiente propício para o consumo e venda do crack, 

por dois motivos importantes: (i) fica longe dos perigos dos traficantes das periferia, que 

muitas vezes matavam os usuários de crack, tanto pelos pequenos furtos que faziam, quanto 

pela prática ocasional da delação ou ainda pela sua tentativa de “invadir” territorialmente uma 

biqueira e por (ii) tratar-se de uma zona em que a venda da droga não é, via de regra, coibida, 

afirma Bruno Paes Manso. 

2.2.2 Boca do Lixo 
 

 Para um recuo histórico ainda mais significativo, é possível recorrer ao livro 

de Hiroito de Moraes Joanides, “Boca do Lixo”, de 1977. Conto, nesta seção, parte de sua 

história – em especial aquela que mostra de forma mais evidente como a região central, onde 

hoje se instala a cracolândia, tem por muito tempo sido tomada por questões de encontros 

entre legalidades e ilegalidades. Além disso, nas palavras do autor, o quanto essa região 

sempre atraiu os “desajustados sociais”.  

 Hiroito tornou-se famoso na região central da cidade pelo seu envolvimento, 

direto ou indireto, em muitos crimes, o que lhe rendeu o apelido de “Rei da Boca do Lixo”. 

 Em seu livro, explora diversas situações e como chegou a começar a 

frequentar a região central de São Paulo que, à época, era considerada o “antro da 

criminalidade”, conhecida por “Boca do Lixo”,  com a presença de casas de prostituição e 

jogos de azar, além da existência de tráfico de drogas.  

 Até 1953, a zona de prostituição da cidade se concentrava na região do Bom 

Retiro, quando uma série de ações policiais incisivas desativaram as casas de prostituição e 

afastaram as mulheres que eventualmente ficassem nas ruas, abordando-as ou simplesmente 

levando-as para a delegacia (Joanides, [1977]).  

 Segundo o autor, com o fechamento das casas, as mulheres passaram a ter 

que procurar locais onde o custo de estadia fosse baixo e que aceitasse o aluguel de quartos 
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por períodos curtos de tempo. Essa região existia à época e era, justamente, a região dos 

entornos da antiga rodoviária de São Paulo: o Centro histórico da capital (Joanides, [1977]). 

Ali, havia muitos pequenos hotéis, pensados, inicialmente, para servir aos viajantes que 

estivesssem de passagem pela rodoviária. Assim, teria ocorrido, pelo relato do autor, um 

deslocamento do núcleo da prostituição da cidade, que passou do Bom Retiro para o Centro 

(Joanides, [1977]). 

 Aos poucos, o centro, que também era um ambiente com tráfico de drogas 

(maconha e anfetamina), foi se revestindo, cada vez mais, de um status de região de 

criminalidade da cidade, onde os “desajustados”, para usar a expressão do autor, procuram 

prazer e procuram também estar entre, finalmente, seus “iguais” (Joanides, [1977]). Mas não 

eram apenas os ditos “desajustados” que frequentavam a região. Havia, também, a figura do 

estudante universitário e do jovem de classe média, até mesmo média alta, que frequentava a 

região de forma pontual, para conseguir um programa ou um pouco de maconha. A partir da 

década de 60, principalmente, seus moradores tiveram de lidar cada vez mais com a presença 

crescente da polícia, como fruto de uma pressão social e midiática cada vez maiores 

(Joanides, [1977]).  

  Joanides relata que, na região, antes da mudança das prostitutas – que, ao 

menos inicialmente, não eram exploradas pela figura do “cafetão”, já que, a princípio, os 

programas eram feitos em hotéis e não em casas pensadas especialmente para esse objetivo -  

haveria uma profusão de comércios dirigidos para o público de viajantes das rodoviárias. Com 

a mudança de cenário, houve cada vez mais a existência de comércio voltado para artigos 

femininos, e uma adaptação geral dos entornos à nova realidade (Joanides, [1977]). 

 O autor relata que teria começado a frequentar a região procurando 

programas, ainda no final da adolescência, e também para, eventualmente, comprar maconha. 

Culto, magro, com aspecto fleumático e portando óculos, diz Hiroito, parecia mais um 

intelectual e despertava a simpatia dos que ali estavam (Joanides, [1977]).  Aos poucos, 

entramou-se na região, fez amigos e passou a frequentá-la, chegando até a morar com uma 

namorada em um pequeno apartamento próximo da Boca do Lixo (Joanides, [1977]). Alguns 

anos depois, moraria sozinho ou dividindo o apartamento com um de seus parceiros de crime, 

ou “comparsas”, como ele relata. Por muitos anos, trabalhou como atendente e, mais tarde, 

como gerente das lojas de departamento locais, e, com o passar dos anos, entrou em toda sorte 

de esquemas com um de seus amigos que era golpista profissional, além de ter trabalhado, 

também, como segurança das casas de prostituição. 
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 Hiroito descreve o ambiente como sendo um lugar onde os chamados  

“desajustados sociais”15 encontravam seu espaço.  

 O autor também explora a prática da propina na região, e o acerto com 

alguns policiais:  

Os arreglos, os acertos que sempre existiram, nunca eram de molde a 
propiciar uma segurança total, pois não eram todos os policiais que se 
prestavam ao suborno: por vezes, bastava a presença de um único 
policial sujo (ou seja, na gíria, aquele que não recebe suborno) e o 
possível acerto que se houvesse feito com todos os demais caía por 
terra, deixando de momento de possuir qualquer validade” (Joanides, 
[1977], p.67)  

 
 Nesse contexto, a venda de drogas era, assim, relativamente livre. O autor 

afirma que as drogas mais comuns eram a maconha e a anfetamina, e, mais  raramente, a 

cocaína.   

 As regras, desse ambiente claramente “desviante” em termos de moral 

dominante, eram particulares e quase invertidas com relação ao restante da sociedade (se é 

que se pode dizer “restante”). Havia, por exemplo, um “ranking”, talvez nunca mencionado 

de forma explícita, afirma o autor, de “elementos mais perigosos” da Boca do Lixo, havendo 

inclusive um “primeiro lugar” conhecido pelas pessoas da região. Esse seria, sempre, muito 

bem cotado para atuar como segurança das casas noturnas, já que sua reputação evitaria 

qualquer tipo de “oportunista” e criaria um ambiente de temor que permitiria que a casa 

funcionasse a todo vapor (Joanides, [1977]).  

 Com o passar dos anos, devido ao envolvimento direto e indireto, e até, 

algumas vezes, “mentiroso”, diz o autor, nos mais diversos casos de agressão e até de 

homicídio, Hiroito, com seu aspecto frágil, passaria a ocupar a posição de “Rei da Boca do 

Lixo”, o que ele descreve com grande amargura (Joanides, [1977]). Essa posição é, como o 

nome sugere, o primeiro lugar do “ranking” local.  

 Com esse breve relato de Hiroito Joanides, quis recuar na história da região 

da cracolândia, explorando sua caracterização por parte de um frequentador assíduo e, 

posteriormente, morador da região. 

 Agora, um avanço no tempo para entedermos a cracolândia a partir da 

década de 90. 
                                                
15 No original: “[Em 1958] A Boca [do Lixo] se tornara, senão uma cidade dentro da cidade, uma 
colônia numerosa e próspera, com vida própria, suas lojas, bares, restaurantes, cinemas, dentistas, 
farmácias, barbearias e salões de beleza que atendiam e serviam quase que exclusivamente a classe 
dos desajustados sociais, existindo nada mais que em função destes; com seus usos, costumes, modas 
e valores subjetivos peculiares, endêmicos.” (Joanides, [1977], p.102, grifo nosso) 
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2.3 As operações anteriores: foco no tráfico 
 
 

Antes de entrar nos detalhes da operação realizada na cracolândia, um recuo histórico 

se faz necessário. O motivo para tanto é o fato da operação de 2012 não ter sido a primeira 

operação organizada pela polícia que tem como objetivo de coibir o tráfico na região central 

ainda que, aparentemente, seja uma novidade o trabalho conjunto dos dois governos: Estado e 

município. 

Essa estrutura do bairro e da região da cracolândia deve ser entendida não apenas 

como uma “curiosidade histórica”, mas essencialmente como uma direção que foi dada ao 

bairro e em torno do qual se formaram hábitos, com um acúmulo de situações e decisões 

racionais por parte dos indivíduos participantes para ali permanecerem – o que, a princípio, 

não é ponto consensual entre todos entrevistados, se considerarmos que muitos colocam a 

decisão pela permanência na cracolândia essencialmente como sendo irracional. Acredito que 

olhar para a formação do bairro seja uma opção que revela, de saída, um determinado olhar 

para os sujeitos que ali habitam: o de que a trajetória do espaço importa pois foi tecida como 

uma soma de decisões e num espaço onde uma cultura específica foi se desenvolvendo.  

Consultando o acervo do jornal O Estado de S. Paulo, percebemos que já no ano de 

199516 a polícia organizou uma intervenção na região da cracolândia.  

A busca pela palavra-chave “cracolândia” revela uma série de operações esparsas na 

região, sempre com o objetivo de coibir o tráfico e o uso público de entorpecentes, gerando, 

muitas vezes, a mera dispersão dos usuários.  

Em matéria do jornal O Estado de S. Paulo, de 7 de agosto de 1995, o então coronel da 

Polícia Militar Wagner Cintra declarou que a preocupação da PM, ao percorrer as ruas da 

cracolândia, seria a de coibir “os pontos de tráfico”17.  

Um discurso similar pode ser observado em todas as ações subsequentes que encontrei 

ao acessar o Acervo do Estadão e da Folha.  

Fazendo a mesma busca no acervo da Folha de S. Paulo, isto é, buscando a palavra-

chave “cracolândia”, a primeira notícia disponível refere-se ao ano de 199618, em que se 

                                                
16 Ao buscar a palavra-chave “cracolândia” no acervo digital do jornal O Estado de S. Paulo, a 
primeira notícia disponível a respeito do tema é de 1995, conforme pode ser constatado ao percorrer 
todas as páginas exibidas. O Acervo do Estado não exige que seja colocado um intervalo temporal 
para a busca. Essa pesquisa foi feita no dia 28 de maio de 2013. 
17 O Estado de S. Paulo, 7 de agosto de 1995, Caderno Cidades, Página 15. 
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registrou uma ação na cracolândia, conforme o trecho a seguir: “A polícia estava fazendo uma 

operação na região que, por causa dos pontos de droga, ficou conhecida como 

‘cracolândia’.”19 Os policiais, em meio à operação, teriam descoberto dois presos que teriam 

fugido do pavilhão 7 da Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, e essa é a manchete da 

notícia: “PM afirma ter recapturado dois dos fugitivos”. 

Com essa notícia da Folha de S. Paulo, podemos perceber que em meados dos anos 90 

a região ainda não era conhecida por cracolândia – tanto é que o autor da matéria explica o 

que se quer dizer com isso. 

Portanto, o ano de 1996 pode ser tomado como um ponto de viragem, acredito, no 

recuo histórico da região da “Boca do Lixo”. Passa a ser chamada, a partir desse ano, de 

“cracolândia”. 

Nessa notícia dos anos 90, percebemos o foco na venda de drogas. Na entrevista com 

o Coronel Camilo, feita para esta dissertação, no ano de 2013, essa mesma questão (contenção 

do tráfico) também aparece, e com grande força. O Coronel menciona o fato de que a região 

sempre teria sido alvo de operações, voltadas tanto para o tráfico da região, quanto para impor 

a “ordem urbana”, desde, pelo menos, o início dos anos 2000 (Diário de Entrevista, 

26/11/2013). Verificamos, com a análise das matérias de jornais, que isso vem ocorrendo 

desde os anos 90. 

No entanto, a operação de 2012 se chamaria “Centro Legal” por conta do pelotão que 

lhe dá origem, criado em 2007, pelo Coronel Camilo. Esse pelotão teria sido criado 

especialmente para lidar com problemas da chamada “ordem urbana”, no qual a cracolândia 

se encaixa, para o coronel.  

No trecho abaixo, é possível ver o que o Coronel Camilo entende por “ordem”: 

 

Por ordem você entende o quê?  
Por ordem... Organização. Ordem não é a polícia. A administração 
pública de maneira... A cidade estar organizada. Ter uma boa 
zeladoria, uma boa iluminação, ou seja, a cidade estar em ordem, isso 
daí traz qualidade de vida para as pessoas. A ordem estimula uma 
coisa que é o comportamento das pessoas. Vamos voltar um pouquinho 
nas janelas quebradas. Se ele [cidadão] vê ordem, ele não vai jogar um 
saco de entulho na esquina de São Paulo, no Centro. Por quê? Tá em 

                                                                                                                                                   
18 A busca feita foi a chamada “pesquisa detalhada”, no Acervo da Folha. No campo “escolha o 
período”, que é um campo obrigatório, preenchi 01/01/1989 a 01/01/2013, já que o crack apenas 
surgiu a partir do final da década de 80 no Brasil. Procedendo dessa maneira, o primeiro ano com a 
palavra-chave “cracolândia” é o de 1996, conforme explico ao longo do texto. A busca foi feita em 
15/9/2013. 
19 Folha de S. Paulo, “PM afirma ter recapturado dois dos fugitivos”, 14 de maio de 1996, Página 3. 
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ordem. Agora, você passa num lugar que tá mais assim, ele joga! Tem 
sofá, tem geladeira, tem um monte de coisa. 
Ou seja, o estado do ambiente influencia o comportamento das 
pessoas?  
[Coronel Camilo:] Exatamente. Então, qual era a ideia? Deixar em 
ordem. E pra deixar em ordem não podia ter aquela turma ali, por 
que? Não pela ordem, nesse momento vou ser sincero, tem que pensar 
nas pessoas, as pessoas não podem ficar aqui. (Diário de Entrevista, 
26/11/2013, grifo nosso) 

 

Assim, é interessante notar que já de princípio o pelotão de origem da operação foi 

criado para, justamente, lidar com questões que não são vistas tipicamente como “questões de 

polícia”, como o próprio entrevistado afirma, em paralelo com uma questão tipicamente 

policial, que é o combate do tráfico de drogas (sempre presente na fala dos policiais como um 

ponto importante do ambiente da cracolândia).  

Haveria, afirma o coronel, o ônus de convencer o policial que a desordem urbana 

(conforme definida por ele) também seria uma questão policial. Diante dessa dificuldade,  o 

coronel criou o pelotão e fez com que fossem recrutados policiais “sem vícios”, afirma, no 

sentido de recém-egressos da Academia Policial (Diário de Entrevista, 26/11/2013). 

Assim, a partir de 2007 há esse ponto de inflexão na história da polícia que lida com a 

cracolândia: a ênfase no conceito de “desordem”, que pode ou não ter se manifestado na 

prática. 

Com a leitura do livro de Hiroito Joanides, o autor de “Boca do Lixo”, bem como com 

a entrevista realizada com o comandante da operação, Coronel Camilo, além das informações 

contidas na Ação Civil Pública (ACP)20 movida pelo Ministério Público Estadual, podemos 

perceber outras variáveis de contexto relevantes.  

O Ministério Público Estadual moveu uma ACP contra o governo do Estado de S. 

Paulo, em junho de 2012. A petição, sem anexos, apresenta cento e cinquenta páginas, com 

dados interessantes, que ajudam a responder muitas das perguntas propostas nesta dissertação. 

                                                
20 Nesta, o MPE faz as seguintes alegações: (i) houve “violência e truculência” (ACP, 2012, p.2) por 
parte da Polícia Militar; (ii) “dispersão de usuários para outros logradouros da capital” (ACP, 2012, 
p.2); (iii) “embaraços para o trabalho dos agentes de saúde e de assistência social” (ACP, 2012, p.2); 
(iv) “ausência de resultados efetivos quanto ao enfrentamento do tráfico” (ACP, 2012, p.2); (v) 
“Ofensa a direitos humanos fundamentais e prejuízos a políticas públicas municipais de saúde e 
assistência social” (ACP, 2012, p.2); (vi) “grave ofensa ao princípio da dignidade humana” (ACP, 
2012, p.2); (vii) “violação ao princípio da eficiência” (ACP, 2012, p.2). Os autores da ACP são os 
promotores: Arthur Pinto Filho, Eduardo Ferreira Valério, Luciana Bergamo Tchorbadjian, Maurício 
Antonio Ribeiro Lopes. A ACP foi ajuizada em junho de 2012.  
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No extenso documento, há tanto a história da região da cracolândia, quanto dados que 

confrontam os relatos oficiais por parte de policiais e outros atores importantes. 

Na primeira seção, há um recuo histórico, que gostaria de explorar aqui. Segundo os 

dados levantados pelos promotores, que estão em sintonia com outros dados apresentados 

nessa dissertação, como é o caso do relato de Hiroito, o vídeo com o jornalista Bruno Paes 

Manso e as notícias de jornais coletadas,  o bairro da Santa Ifigênia teria começado a se tornar 

degradado a partir da instalação da rodoviária, que ocorreu com a criação de uma área central 

relativamente isolada com grandes vias – para priorizar a estrutura rodoviária (ACP, 2012).  

A partir da década de 60, já com a prostituição e a venda de drogas consolidada, o que 

podemos também perceber no relato de Hiroito Joanides (“Rei da Boca do Lixo”), a região 

passa a ser conhecida por Boca do Lixo, em oposição à Boca do Luxo (Vila Buarque) (ACP, 

2012, p.7). 

Em 1982, a rodoviária local é abandonada, por ocasião da inauguração da rodoviária 

Tietê. Com isso, os pequenos hotéis que, habitualmente, recebiam viajantes e prostitutas, 

passaram a servir de espaço para dependentes químicos (ACP, 2012, p.8).  

Após a chegada do crack, alguns planos de revitalização foram feitos. Entre 1986 e 

1988, durante a gestão de Jânio Quadros, havia um projeto de construção de uma avenida que 

cruzaria a atual Cracolândia e outras quadras, visando fragmentar os recortes urbanos para 

criar novas oportunidades imobiliárias. O plano acabou não se concretizando (ACP, 2012, 

p.10). A partir do fim dos anos 90, alguns outros projetos de requalificação da Luz e Santa 

Ifigênia foram feitos, como a renovação da Pinacoteca do Estado, a inauguração da Sala São 

Paulo, em 1990, o Museu do Imaginário do Povo Brasileiro, em 2002, e, em 2004 a Estação 

Pinacoteca e o Museu da Língua Portuguesa em 2006 (ACP, 2012, p.10). No entanto, o 

público frequentador desses espaços não habita o local, e dessa maneira a criação de outras 

propostas de replanejamento urbanístico foram surgindo.  

Isso está em clara sintonia com o que Hiroito relatou em seu livro, “Rei da Boca do 

Lixo”. Uma região sempre conhecida pela presença de prostíbulos, casebres ocupados 

(“invadidos”), venda de drogas difusa e a anuência, em maior ou menor escala, por parte da 

polícia diante de tais fatos.  

A partir dos anos 2000, houve na região uma intervenção denominada “Operação 

Limpa”, em 2005, durante a gestão do prefeito José Serra (PSDB), sob a direção do então 

subprefeito da Sé, Andrea Matarazzo (PSDB). Seguia, essencialmente, o mesmo molde da 

operação na cracolândia em janeiro de 2012: presença policial e abordagens, pelos policiais, 
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dos usuários e traficantes21. A princípio, poderíamos dizer que uma diferença foi a não 

integração entre Prefeitura e Estado. No entanto, a solução policial para lidar com esse 

problema aproxima os dois momentos em seus objetivos e métodos. Em entrevista ao jornal O 

Estado de S. Paulo, publicado no dia 13 de março de 2005, o então subprefeito da Sé e 

empresário Andrea Matarazzo, responsável pela operação, declarou: “O objetivo maior é o de 

asfixiar o tráfico, que é o início de tudo.”22   

Em seguida, a reportagem pergunta a respeito do potencial imobiliário da região, a que 

Matarazzo responde:  

 

O centro da cidade, entre a República e a Sé, tem cerca de 25 mil 
funcionários públicos trabalhando, o que é um mercado com potencial 
enorme para o setor imobiliário. Morar aqui passaria a ser um 
privilégio. É uma região bonita, arborizada, com muito verde, uma 
grande movimentação cultural e próxima de onde estão todas as 
secretarias municipais e estaduais. (O Estado de S. Paulo, “Acabar 
com a Cracolândia, obsessão de Matarazzo”, 13 de março de 2005, 
Caderno Cidades, Página C3, grifo nosso) 

 

Quando perguntado a respeito do deslocamento da cracolândia, o então subprefeito 

afirma:  

 

Ela sem dúvida se transferirá, como um vírus. Onde encontrar campo 
fértil, vai proliferar. Nós temos de ir atrás. A cidade não é a casa da 
mãe Joana, onde cada um vem e faz o que quer, em qualquer lugar. O 
poder público tem de se fazer presente: manter a área em ordem e 
estimular a atividade econômica. (O Estado de S. Paulo, “Acabar com 
a Cracolândia, obsessão de Matarazzo”, 13 de março de 2005, 
Caderno Cidades, Página C3, grifo nosso) 

 
 

 O repórter, Luiz Marklouf Carvalho, pergunta: “Qual é a diferença desse filme para 

outros, que não deram certo?”. Matarazzo responde:  

 
A operação integrada, com destaque para a ação social. Quando 
terminar essa ação mais emergente, vamos manter a ação social, 
cuidando dos problemas sociais, e a polícia dando segurança, com as 

                                                
21 Importante dizer que, no caso do crack, essa distinção é especialmente problemática. Muitos 
usuários vendem a droga para assim conseguirem dinheiro para financiar seu consumo. São, em certa 
medida, quase todos pequenos traficantes. O policial entrevistado afirma que a maioria dos traficantes 
é também usuário do local, e que, em sua maioria são mulheres (Diário de Entrevista, 10/9/2013).  
22 O Estado de S. Paulo, “Acabar com a Cracolândia, obsessão de Matarazzo”, 13 de março de 
2005, Caderno Cidades, Página C3, grifo nosso. 
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ruas limpas e bem iluminadas. (O Estado de S. Paulo, “Acabar com a 
Cracolândia, obsessão de Matarazzo”, 13 de março de 2005, 
Caderno Cidades, Página C3, grifo nosso) 

 
 

A referência a uma “ação social”, que teoricamente viria após a operação policial é, 

em larga medida, um paradoxo e está em claro choque com as recomendações de ONGs e 

assistentes sociais que trabalham na região, que tendem a identificar como o principal fator de 

sucesso para a reinserção dos usuários uma relação de proximidade entre agente da saúde e 

dependente, e não de violência/coerção (Rui, 2012).  

Além disso, um aspecto do discurso de Matarazzo chama muito a atenção: qualificar a 

cracolândia como vírus é, evidentemente, defini-la como uma anomalia. É uma célula doente 

de um corpo que funciona “bem”, isto é, a cidade. Poderíamos dizer que com esse discurso, o 

então subprefeito deixa claro o quanto crê bizarra a presença dessas pessoas naquele local e 

não, exatamente, constitutiva.  

Como podemos perceber no relato etnográfico de Taniele Rui, que explorarei mais 

adiante, isso não poderia ser diferente, já que pela própria apresentação pessoal dos usuários e 

visibilidade de seus hábitos “deploráveis”, a repulsa parece ser a primeira reação para a 

maioria das pessoas. No entanto, isso revela, também, que se considera de saída que as 

pessoas que ali estão usando a droga são, também, estrangeiras a algo que funciona, em tese, 

bem – a sociedade, a cidade “normal”. E, pior, talvez essa característica esteja na essência das 

pessoas, já que a cracolândia é um vírus. 

Isso, quando se começa aprofundar os estudos relativos a drogas e a dependência 

química parece algo muito natural, já que se trata de um campo que por muito tempo levou 

em consideração, praticamente sem controvérsia, que haveria uma característica essencial 

com relação aos usuários de drogas – uma propensão natural e restrita ao uso das drogas 

ilíticas que seriam particularmente nocivas (enquanto o álcool e a nicotina são considerados 

aceitáveis). 

Podemos afirmar que, desde a década de 90 até hoje a PM se insere na região do 

centro com o discurso de tentativa de eliminação da oferta de crack.  É claro que nessa 

tentativa de eliminação do “tráfico”, o que acaba ocorrendo é o enfrentamento daquelas 

pessoas que estão usando a droga. Ainda mais interessante é o não-questionamento acerca de 

quanto isso seria realmente uma estratégia inteligente: afinal, é um fato reconhecido o de que 

o traficante, na cracolândia, é, quase sempre, também usuário, vendendo para poder, ele 

mesmo comprar. Sem contar os casos de escambo narrados por Taniele Rui. Não é, portanto, 
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exatamente um tráfico do tipo “alto escalão”, pelo contrário, trata-se de micro-tráfico e os 

dados divulgados pela Polícia Militar escancaram esse fato. Entre janeiro e abril de 2012, 

cerca de 4 kg de droga haviam sido apreendidos (Polícia Militar, 2012) – o que é menos do 

que um chamado “mula” carrega em seu corpo em uma única viagem para dentro do país, e 

aqui estamos falando do tráfico do tipo mais precário e menos organizado2324. Assim, levando 

em consideração essa fato – que a quantia é, na realidade, irrisória – é difícil compreender que 

o tráfico constitua a justificativa central da operação. Essa opção parece estar vinculada, 

muito mais, com a necessidade de “normalização” daquela região, o espurgo desse vírus 

chamado cracolândia.  

É interessante notar que o crack, ao contrário da crença popular, é uma droga idêntica 

à cocaína, sendo somente tratada de forma diferente para que possa ser fumada (pasta base). 

Como mostra Carl Hart em seu livro “High Price”, inclusive colocando a fórmula orgânica 

dos dois compostos, a diferença é irrisória (Hart, 2013). Assim, pelo argumento da 

“excepcionalidade da droga” também não deveria ser levada em consideração, já que ela não 

é, de fato, excepcional, ao contrário do que a mídia tradicional e uma certa crença popular 

aponta. No entanto, gostaria de discutir essa questão mais a fundo na seção em que trato a 

ciência enquanto espaço de poder (“Poder e medicina: Foucault”). 

Com relação à unanimidade que embasa essa operação dentro da própria corporação 

militar,  podemos dizer que nem todos da Polícia Militar acreditam nessa fórmula. Em matéria 

d’O Estado de S. Paulo, de 3 de março de 1996, o tenente da PM Carbonari declara à 

reportagem: “Esses meninos [usuários de crack] sabem que mata, mas continuam (...) não 

adianta nada prender os meninos”25. Além dessa fala, coletada em notícia de jornal, podemos 

                                                
23 Também conhecido pela expressão “tráfico de formiguinha”. Na leitura de jornais, é frequente a 
notícia de apreensão dos chamados “mulas”, portando vários quilos de cocaína e pasta base. Um 
exemplo é a notícia do “Jornal do Dia”, do estado de Sergipe: três mulheres foram apreendidas com 15 
kg, no total, encontrados em suas bagagens, sendo 6 kg apenas em uma das bolsas individuais de 
viagem de uma delas (Jornal do Dia, “Mulherese se transformam em mulas do tráfico e são 
presas”, 19 de junho de 2013, Versão On-Line disponível em: < 
http://www.jornaldodiase.com.br/noticias_ler.php?id=6224> acesso em 01/02/2014.) Um outro 
exemplo é a notícia do Portal G1 (Globo.com), em que uma mulher foi levava, sozinha, 2 kg de crack 
(Portal G1, “Polícia encontra cerca de 2 kg de crack com passageira de ônibus”, 30 de janeiro de 
2014, Disponível em: < http://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2014/01/policia-
encontra-cerca-de-2-kg-de-crack-com-passageira-de-onibus.html> Acesso em 6 de Fevereiro de 2014. 
Isto é, em quatro meses de operação obteve-se resultado similar à captura de dois “mulas” – portanto, 
não é possível dizer que tenha sido um resultado expressivo.  
24 Além disso, na ACP é possível encontrar uma comparação entre os primeiros meses de 2011 e o 
mesmo período, em 2012. A apreensão de crack foi inferior na Operação Centro Legal de 2012 do que 
em 2011, quando não houve operação especial (ACP, 2012). 
25 O Estado de S. Paulo, “Craqueiros abrem as portas da degradação”, 3 de março de 1996, 
Caderno Cidades, Página 38. 
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também mencionar a fala do policial militar entrevistado, que se revela, também, incrédulo 

quanto à real efetividade da operação. Assim, as formas de abordar os dependentes da região 

é objeto de controvérsia inclusive dentro das instituições que lidam diretamente com a 

questão. É interessante a manutenção da escolha do confronto policial, mesmo quando há a 

constatação de que essa tática é “falha”. A noção de “falha” vem, no entanto, somente a 

medida que o problema é construído de outra maneira – quando o pressuposto subjacente é 

aquele de que os usuários devem ser tratados como potenciais pacientes, e não, propriamente, 

como criminosos. A fala do policial exposta acima (“Esse meninos sabem que mata”) parte de 

um outro momento, sua narrativa leva em consideração outros critérios e problemas, e daí a 

sua constatação: “não adianta nada prender os meninos” (O Estado de S. Paulo, “Craqueiros 

abrem as portas da degradação”, 3 de março de 1996, Caderno Cidades, Página 38).   

Podemos constatar, com a análise dos jornais, que o modelo do confronto policial e da 

dispersão desses usuários é reiteradamente adotado. É interessante notar que, embora 

incrédulo com relação ao desfecho que a operação geraria em 1996, o então tenente ainda 

associe o uso do crack a um futuro especialmente fatalista,  pois “eles sabem que mata”. 

Como veremos na seção mais adiante, existe uma vasta literatura que questiona a relação 

entre uso e dependência “instantânea” – sem mencionar a violência e a falta de racionalidade 

que tal uso geraria.   

Um outro aspecto importante de contexto é o chamado Projeto Nova Luz, o último 

projeto imediatamente anterior à cracolândia de grande vulto, já que contava com 

financiamento parcial do BID (Bando Interamericano de Desenvolvimento). Na seção a 

seguir, exploro com um pouco mais de detalhe esse projeto. 

2.4 O Projeto Nova Luz 
 

No passado mais recente, de 2005 a 2012, o denominado Projeto Nova Luz foi muito 

importante, inclusive pela chance deste ter motivado, em grande medida, a atuação das 

autoridades públicas na cracolândia em 2012. Nesta parte, exploro um pouco a origem desse 

projeto, seus objetivos e a sua relação com a cracolândia. 

O projeto Nova Luz foi lançado em 2005, durante a gestão do prefeito José Serra 

(PSDB), por meio da lei 14.096 de 2005 do município de São Paulo.  A ideia do projeto era a 

de promover uma onda de novos empreendimentos na região central. O projeto era baseado 

em um conjunto de incentivos fiscais e facilidades26 ao investimento na área formada pelas 

                                                
26 Dentre esses, podemos citar a Concessão de Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento, com 
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avenidas Rio Branco, Duque de Caxias, Rua Mauá, Avenida Cásper Líbero, Avenida Ipiranga 

e Avenida Rio Branco. 

Na ACP, o título da seção que trata do Projeto é o seguinte: “2004-2009: A mais 

recente tentativa de higienização do bairro: O Projeto Nova Luz” (ACP, 2012, p.11).  

A chamada “higienização” do bairro é um termo que aparece com certa frequência nos 

trabalhos acadêmicos focados no estudo desse projeto, que teria, como princípio norteador, a 

retirada dos “indesejáveis” do Centro – usuários de crack, moradores de rua, prostitutas, além 

do plano de uma reforma estrutural com base em incentivos fiscais para novos 

empreendimentos.  Segundo os dados apresentados na ACP, a Prefeitura Municipal de São 

Paulo, no âmbito do Projeto Nova Luz, celebrou um contrato com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), no valor de 100 milhões de dólares, além de 67 milhões de dólares 

em contrapartidas municipais (ACP, 2012). 

Há, ainda, um plano diretor e  um conjunto de planos regionais (ACP, 2012, p.11-2). 

A partir de 2005, a Prefeitura teria iniciado as primeiras vistorias na região. Em 2007, os 

promotores citam na ACP matéria do jornal O Estado de S. Paulo, em que o então subprefeito 

da Sé, Andrea Matarazzo teria declarado que “o plano de acabar com o estigma da 

Cracolândia surgiu (...) em nossas visitas a alguns pontos da cidade (...)” (O Estado de S. 

Paulo, “Prefeitura promete começar no mês que vem a demolir a Cracolândia”, 3 de 

setembro de 2007, p. C1).  

Entre os anos de 2005 e 2013, uma série de incursões foram feitas na região, dentre 

elas a operação que é objeto desta dissertação. Em janeiro de 2013, o novo prefeito da cidade 

de São Paulo, Fernando Haddad, decidiu por descontinuar o projeto, por considerá-lo 

“inviável economicamente”.27 Muitos acreditam existir uma conexão deste projeto com as 

intervenções que ocorreram na cracolândia, não só em 2012, como antes, e esse é o caso do 

pesquisador Marcio Coelho Novaes Júnior (2010), em sua tese de doutorado defendida na 

                                                                                                                                                   
valor de 50% do valor dos investimentos, que incluem construção, restauração, preservação de imóvel 
residencial e de atividades comerciais previstas na lei; além de 80% do valor dos investimentos 
destinados às atividades de prestação deserviços previstas na lei; redução de 50% do IPTU do imóvel 
objeto do investimento; redução de 50% do ITBI-IV do imóvel objeto do investimento; redução de 
60% do ISS sobre os serviços de construção civil, referentes ao imóvel objeto do investimento; 
redução de 60% do ISS incidente sobre os serviços listados na Lei (Lei 14.096/2005).  

27 Folha de S. Paulo, “Haddad engaveta plano de Kassab do projeto Nova Luz em SP”, Caderno 
Cotidiano, Versão On-Line, 24 de janeiro de 2013. Disponível em:< 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1219633-haddad-engaveta-plano-de-kassab-do-projeto-nova-
luz-em-sp.shtml>  
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Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, (FAU-USP), “Processos de intervenção 

urbana: bairro da Luz, São Paulo”. O autor faz a ligação considerando as operações que 

ocorreram na cracolândia antes de 2012. De acordo com o pesquisador, “acabar” com a 

cracolândia seria um grande objetivo político da gestão Kassab, como podemos perceber no 

trecho a seguir: 

 [O Projeto Nova Luz] formatado com a finalidade de acabar a qualquer 
custo e definitivamente com a Cracolândia, transformando uma região 
tradicionalmente problemática da cidade e, com isso, gerar um forte 
trunfo político do governo municipal, tornou-se uma das maiores 
bandeiras eleitoreiras dos governos de José Serra e Gilberto Kassab, 
antes mesmo de qualquer ação efetivada ou resultado concreto obtido, 
reproduzindo o discurso populista de que ‘nunca antes’ qualquer 
governo havia feito algo por aquela área, há décadas ‘abandonada’. 
(Novaes Jr., 2010, p.283) 

 
No âmbito do Projeto Nova Luz, os empreendimentos poderiam ser tanto comerciais, 

desde que pertencentes a uma lista determinada de atividades28, como também residenciais. O 

tempo inicial estipulado para a duração do projeto era de 10 anos, portanto, teoricamente, este 

deveria ter sido continuado até o ano de 2015, o que com a mudança política da gestão 

municipal não ocorreu. De acordo com Novaes Jr. (2010), nos anos de 2005, 2006 e 2007, 

várias incursões ao centro foram feitas, com o objetivo de dar sequência ao Projeto Nova Luz, 

com algumas ocorrências de “afastamento” dos usuários.  

Segundo relatos do pesquisador, o uso da força pela PM já ocorreu em 2009, na 

tentativa de expulsar os usuários, sem sucesso:  

Somente em 2009, após atestar o desastroso efeito de dispersão da 
Cracolândia por uma área de muito maior abrangência como 
consequência das medidas repressoras tomadas, é que a Prefeitura 
parece começar a se dar conta de que o problema é complexo demais 
para ser simplesmente aniquilado por meio da força bruta, passando a 
anunciar algumas iniciativas, por parte da Secretaria Municipal de 
Saúde, voltadas a essa população em situação de risco, que, entretanto, 
além de tímidas, não chegam a se concretizar. (Novaes Jr., 2010, p.284, 
grifo nosso) 

 
Assim, para Novaes o uso da “força bruta” se mostra como um “equívoco”. Isso 

pressupõe algum nível de desinformação por parte do poder público que não necessariamente 

é verdadeiro: pode se tratar apenas de uma escolha política por conduzir a intervenção na 

região da cracolândia dessa maneira. 

                                                
28 Para uma lista completa das atividades comerciais elegíveis, ver o anexo da lei 14.096/2005. 
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Apresentei aqui, brevemente, o caso do Projeto Nova Luz, pois o seu escopo engloba a 

região da cracolândia e, portanto, poderia ter sido como uma das variáveis importantes para a 

deflagração da Operação Centro Legal de 2012. No entanto, não aprofundei esta análise. Na 

próxima seção exploro a “Operação Centro Legal de 2012”. 

2.5 A Operação Centro Legal de 2012 
 

O objetivo desta primeira parte é descrever, com base nas notícias de jornais e  em 

entrevistas conduzidas especificamente para esta pesquisa, o que aconteceu na região da 

cracolândia no mês de janeiro de 2012 durante a intervenção da Polícia Militar na região.  

Nesse sentido, a seção se chama “relatos”, pois trata-se, primordialmente, de uma 

fragmentos de discursos coletados a respeito do funcionamento da operação policial e de 

como essa se desenrolou.  

Realizei uma cobertura completa dos primeiros trinta dias da operação policial, por 

meio da leitura de dois periódicos: o jornal O Estado de S. Paulo e o jornal Folha de S. Paulo. 

Além disso, como já comentado anteriormente, também foram realizadas até o presente 

momento cinco (5) entrevistas com atores importantes: um defensor29, um jornalista30, um 

policial militar31, o coronel Camilo32 e promotor Eduardo Ferreira Valério33.  

Pretendo, nesta seção, oferecer uma visão panorâmica do que foi a operação, e 

algumas conexões preliminares com a literatura proposta e com as entrevistas.  

Entre o segundo semestre de 2011 e o início de 2012, aconteceram várias 

intervenções, por parte da Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal de São 

Paulo, na região conhecida como cracolândia34. Este conjunto de operações se inscreve sob 

um guarda-chuva amplo de operações, denominado “Ação Integrada Centro Legal”, que teve 

início em 2009.  

                                                
29 Lembrando que a citação desta entrevista foi feita da seguinte forma: “Diário de Entrevista, 
13/6/2013”. 
30 Lembrando que a citação desta entrevista foi feita da seguinte forma: “Diário de Entrevista, 
11/6/2013” 
31 Lembrando que a citação desta entrevista foi feita da seguinte forma: “Diário de Entrevista, 
10/9/2013” 
32 Lembrando que a citação desta entrevista foi feita da seguinte forma: “Diário de Entrevista, 
26/11/2013” 
33 Lembrando que a citação desta entrevista foi feita da seguinte forma: “Diário de Entrevista, 
8/1/2013” 
34 A região da Cracolândia aqui considerada é aquela existente no Centro da cidade de São Paulo, em 
especial no quadrilátero entre as Avenidas Duque de Caxias, São João e Ipiranga e Estação da Luz. 
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Segundo informações do site oficial da Polícia Militar, a ação iniciada a partir do dia 3 

de janeiro de 2012 tem uma denominação específica, denominada “Operação Centro Legal”. 

A Operação Centro Legal foi, segundo o site da Polícia Militar, minuciosamente planejada.  

Trata-se, de acordo com essa fonte, de uma “operação integrada entre o governo do 

Estado e o Município35 para resgatar as pessoas em estado de vulnerabilidade, combater o 

tráfico e criar um ambiente propício para as ações sociais.” (Polícia Militar, 2012).  

Com base nessa finalidade, de acordo com o site da Polícia, a operação foi dividida 

em três fases:  

 

(fase 1) : quebrar a logística do tráfico com ações de polícia 
propriamente ditas e ações da Subprefeitura, com o objetivo de retirar 
traficantes, criando condições para a intervenção social e de saúde; 
(fase 2): ações sociais e de saúde voltada às pessoas em situação de 
vulnerabilidade, por meio de abordagens sociais, encaminhamento e 
tratamento, inclusive com moradias terapêuticas e inserção 
profissional; (fase 3): manutenção para que não se formem novamente 
esses grupos e espaços. É a fase mais difícil, porém importante, durante 
a qual se pretende encaminhar de imediato qualquer caso novo que 
eventualmente surja. (Polícia Militar, 2012)  

 

É importante questionar em que medida essa divisão não se trata de uma forma 

conveniente de estruturar uma operação que talvez nunca fosse, de fato, se concentrar em 

torno das fases chamadas “dois” e “três”. 

Um indício de que as fases “dois” e “três” talvez nunca viessem a ocorrer é aquele 

explorado pela pesquisadora Juliana Brito, em artigo ao “Le Monde Diplomatique”, em que 

afirma que a Nota de Instrução número 1/2012, enviada da Secretaria Municipal de Segurança 

Urbana à Guarda Civil Metropolitana, conteria a informação de que as fases “2” e “3” não 

teriam a data de início definida, citando explicitamente, em seu artigo, o trecho da Nota que 

contém essa afirmação (Brito, 2012). No entanto, essa informação não pode ser confirmada 

com a Nota de Instrução 1/2012, no documento original não havia qualquer referência às 

fases dois e três. 36 

                                                
35 O governador em exercício em 2012 era Geraldo Alckmin, e o prefeito Gilberto Kassab. 
36 Entrei em contato com a Secretaria Municipal da Segurança Urbana e obtive o documento original – 
a Nota de Instrução 1/2002. Na versão que me foi enviada, não consta essa informação, isto é, o 
parágrafo que a pesquisadora cita de forma direta e expressa no artigo ao “Le Monde” e que mostra 
que as datas das fases 2 e 3 estavam indefinidas não está presente no documento que foi a mim 
enviado. Diante disso, questionei a possibilidade de o documento ter sido alterado, em troca de e-mails 
com a assessoria de imprensa da Secretaria, ao que obtive a resposta de que uma nota de instrução 
“passa por vários ajustes até chegar a sua versão final, que é enviada ao efetivo da corporação” e “se 
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A operação policial teve início no dia 3 de janeiro de 2012, terça-feira, às nove horas, 

nas proximidades da rua Helvetia, de acordo com o jornal Estado de São Paulo. Nesta mesma 

matéria, a capitã Leandra Pontes Dabagui,  coordenadora operacional do 13o batalhão da 

Polícia Militar, responsável pelo policiamento na região, teria dito que a operação não teria o 

objetivo de expulsar os usuários de crack, mas sim coibir o tráfico local. Em entrevista à 

Folha de São Paulo, a capitã afirmou que o objetivo da operação conduzida pela polícia seria 

intervir na “parte criminal”:  

 

A operação visa a parte criminal, estabelecer a ordem para depois os 
funcionários da prefeitura irem ao local e encaminhar os usuários que 
quiserem para o tratamento. Por enquanto, só a polícia está na região, 
depois é que será feita a parte da saúde. (O Estado de S. Paulo, 4 de 
janeiro de 2012, “PM ocupa a cracolândia e fará vigilância 24 
horas”, Página 1).  

 

É interessante notar que a 2a parte, que seria a fase com grande foco da saúde, não 

parece ter ocorrido. Esse ponto, a alta participação relativa da Polícia Militar com relação a 

outros órgãos, é questionado por dois entrevistados: o defensor37 e o policial militar. Quando 

questionei a respeito de quão “integrada” seria a operação, o policial afirmou:  

 

Só que a Ação Integrada a gente só tem o lado do que, da Polícia? Ela 
não é tão integrada, não é? Ação única. Ação única.  (Diário de 
Entrevista, 10/9/2013) 

 

As partes em negrito referem-se a minha fala. Nesse momento, o policial militar 

afirma que, na realidade, a ação não seria “integrada” e que a polícia teria um papel solitário 

na cracolândia. Em outro momento, quando o assunto é cracolândia e não mais a Operação 

Centro Legal especificamente, essa crítica é feita novamente:  

                                                                                                                                                   
você teve acesso a algum outro documento, e não foi por meio dessa Assessoria, (...) ele pode não ser 
o oficial.” Entrei em contato, então, com a pesquisadora Juliana, para saber se ela ainda teria uma 
cópia da Nota em seus arquivos. Ela respondeu: “(...) infelizmente não tenho a nota de instrução. 
Tomei conhecimento dela através de um guarda da GCM que participou de reunião com os 
movimentos sociais, na época, que se organizavam para resistir à operação militar. O guarda leu a nota 
em voz alta na reunião - que eu gravei em audio - e depois me mostrou o documento. Infelizmente, 
nao pude tirar copia naquele momento da reuniao, e fiquei sem a prova.” (E-mail de outubro de 2013). 
37 É interessante levar em conta o perfil dos defensores traçado pelos pesquisadores Renato Sérgio de 
Lima, Frederico de Almeida e Jacqueline Sinhoretto, apresentados  em “Visões de política criminal 
em São Paulo”, em Almeida, Lima e Sinhoretto (2011, pp.193-230) 
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Se você olhar o Estadão de hoje, 10 de setembro de 2013, no caderno 
Metrópole, você verá uma matéria que está mostrando micronúcleos de 
dependentes de crack, na Praça da Sé, na Av. Paulista, a reportagem 
está no Estadão de hoje, e aí o que fala o repórter: indagada, a Polícia 
Militar não quis se pronunciar. É a Polícia Militar que tem que se 
pronunciar sobre política de problema de crack? Ou é a Secretaria 
Municipal de Assistência Social? Ou é a Secretaria Estadual de Justiça? 
Ou é a Secretaria de Saúde? (Diário de Entrevista, 10/9/2013) 

 
Acredito que essa fala dialogue diretamente com a colocação de Renato Sérgio de 

Lim, ao explorar o protagonismo excessivo da Polícia Militar nas mais diversas questões de 

políticas públicas, que acaba, por essa razão, sendo responsabilizada de forma excessiva pela 

sociedade, quando, em realidade, é apenas parte de um sistema mais amplo e complexo: “A 

atribuição de responsabilidades e o monitoramento das políticas públicas se diluem num rol 

de múltiplas esferas de Poder e de Governo, cabendo às Polícias o papel da vidraça da 

ineficiência de um sistema bem mais amplo” (Lima, 2011a, p.30, grifo nosso).  

A amplitude do tema do uso do crack, interdisciplinar por sua natureza, não é 

devidamente “internalizada”  nos processos e práticas das instituições públicas e, de fato, a 

atuação policial acaba recebendo uma atenção enorme e desproporcional se considerarmos, 

como a própria fala do policial sugere, as muitas outras instâncias de poder que poderiam ter 

sido inquiridas: “É a Polícia Militar que tem que se pronunciar sobre política de problema de 

crack?” (Diário de Entrevista, 10/9/2013). 

Quando questiono a respeito de quanto seria papel da Polícia retirar pessoas em estado 

de vulnerabilidade, como no caso da Operação Centro Legal, o entrevistado é contundente, 

conforme podemos ver em trecho abaixo, em que o negrito representa a minha fala: 

 

Quando você entra no site da Operação Centro Legal, tem o 
objetivo muito claro de retirar as pessoas de estado de 
vulnerabilidade, etc. Você poderia questionar se isso de fato é um 
papel policial?  Isso eu afirmo: não é um papel policial. (Diário da 
Entrevista, 10/9/2013) 

 
 

Nesse mesmo sentido, o defensor entrevistado afirmou: 

 

O anúncio inicial dessa operação da Polícia era: combate ao tráfico de 
entorpecentes e resgate das pessoas em estado de vulnerabilidade. Não 
é papel da Polícia. Acho interessante que, de início, já mostra a 
intromissão da Polícia em políticas públicas que não lhe dizem 
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respeito. (...) Acho que eles se defenderam disso dizendo que o 
resgate das pessoas em estado de vulnerabilidade se daria numa 
segunda etapa, não? Será que estou enganada?  Esse era o anúncio 
geral da operação total. Mas o que eu acho interessante é que essa é 
uma frase do site da Polícia, não era do governo do Estado. E não é 
papel da Polícia resgatar ninguém de estado nenhum. (Diário de 
Entrevista, 13/6/2013) 

 

Esse foco no combate ao “crime” gerou muitas críticas por parte de diversos atores, 

em especial após a declaração de defesa à operação feita por Luís Alberto Chaves de Oliveira, 

então coordenador de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado da Justiça,  que teria dito 

que a base da estratégia policial seria a de causar “dor e sofrimento”.  

A seguir, trecho completo de sua declaração, reproduzida em matéria do jornal Estado 

de S. Paulo: 

 

A falta da droga e a dificuldade de fixação vão fazer com que as 
pessoas busquem o tratamento. Como é que você consegue levar o 
usuário a se tratar? Não é pela razão, é pelo sofrimento. Quem busca 
ajuda não suporta mais aquela situação. Dor e sofrimento fazem a 
pessoa pedir ajuda,” diz o coordenador de Política sobre Drogas da 
Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, Luiz Alberto 
Chaves de Oliveira. Especialistas, porém, veem a estratégia com 
ressalvas. Para eles, forçar crises de abstinência pode provocar outras 
reações nos usuários, inclusive violentas. (O Estado de S. Paulo, 5 de 
janeiro de 2012, “Governo quer acabar com cracolândia pela estratégia 
dor e sofrimento”, Caderno Cidades, Página C1, grifo nosso) 

 

A estratégia é questionada, na mesma reportagem, por psiquiatras38, que discordam 

dos meios utilizados para justificar o alegado fim, isto é, fazer com que o usuário procure 

ajuda.  Isso está de acordo com os resultados de minha pesquisa mais focada no campo da 

saúde, e também é um elemento que aparece bastante na fala dos redutores de danos com os 

quais Taniele Rui conviveu (Rui, 2012).  

O problema da polícia enquanto combatente dos problemas ligados à saúde é antigo. O 

pesquisador Antonio Escohotado, em seu seminal “Historia elemental de las drogas”, relata 

que já no início do século 20, médicos foram contra a determinação, por parte da polícia, de 

                                                
38 Na coluna “Reações”, na mesma reportagem, é apresentada a reação de dois psiquiatras. Aqui, 
transcrevo parte de suas falas: “Psiquiatra da Unifesp, Marcelo Ribeiro: “A estratégia não tem 
lógica.” Psiquiatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre: “(...) não é o melhor método para 
motivar os usuários a buscar ajuda.” (O Estado de S. Paulo, 5 de janeiro de 2012, Caderno Cidades, 
Pág. C1) 
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quais seriam as quantidades aproriadas do uso de certas drogas e quem deveria consumi-las. 

Sobre esse ponto, Escohotado afirma:  

 

Directores de clínicas, internistas y toxicólogos americanos protestaron 
pronto ante el hecho de que fuese la policía quien resolviera cuándo y 
en qué cantidad podrían recetarse ciertas drogas. Siguiendo los pasos 
del doctor E. Bishop, varios colegas pasan directamente al contrataque, 
y ya en 1921 un editorial del Medical Record de Nueva York denuncia 
<<la creciente esclavizácion de la profesión médica>> (Escohotado, 
1996, p. 109, grifo nosso)  

 

A chamada “escravização da profissão médica” aparece, de algum modo, no episódio da 

cracolândia, se considerarmos que a atuação contrariou uma grande frente de médicos e 

pesquisadores, que considera que a atuação da polícia neste problema não é adequada, 

conforme exploro na seção seguinte.  

O autor mais importante para explorar essa faceta talvez seja Michel Foucault, que 

também se preocupou com esse aspecto, conforme a análise de Das e Poole: “cómo la ley fue 

colonizada por las disciplinas en la psiquiatría forense francesa” (Das e Poole, 2008, p.44). 

Exploro nesta dissertação a visão de Foucault sobre a psiquiatria e a formação do 

conhecimento enquanto verdade em sua relação com o poder. 

Assim, a princípio parece que a ação de intervenção na região pode ter um fundamento 

muito mais urbanístico, mais ligado à “revitalização urbana”39 da região, do que uma 

preocupação propriamente médica. Inclusive, ao acessarmos o site da Polícia Militar a 

respeito da operação, percebemos que existiu uma grande preocupação em enfatizar a 

quantidade de “lixo retirada” da região, e ênfase na “limpeza” que foi feita, mais do que 

enfatizar, por exemplo, o acompanhamento dos usuários da região, ainda que existam campos 

como “internações” e “encaminhamentos” que não são, necessariamente, indicativos de 

continuidade no tratamento. As “saídas” da cracolândia parecem ter sido contabilizadas, mas 

e as “voltas”?  Para entender melhor os parâmetros de êxito da Polícia Militar com relação à 

Operação Centro Legal, convém olhar um quadro disponível40 no site da PM denominado 

“Por que é um sucesso [a Operação Centro Legal]?” Esse quadro, transcrito abaixo, contribui  

para a visualização dos critérios de avaliação da própria Polícia:  

 

                                                
39 É questionável o uso desse termo, uma vez que revitalizar implica dizer que não há vida na região 
atualmente. 
40 Até o mês de março de 2014, o site encontrava-se disponível. 
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Tabela 11. Critérios eleitos para medir o êxito da operação Centro Legal pela Polícia 
Militar, em seu site Polícia Militar (2012) 

 
4. Por que é um sucesso? 

 
 

2.250 toneladas de lixo retirado 
 

517 prisões efetuadas 
 

57.589 abordagens policiais 
 

154 condenados capturados 
 

440 flagrantes 
 

86.919 abordagens sociais e de 
agentes da Saúde 

 
24.872 encaminhamentos 

 
974 internações 

 
80.535 atendimentos SMADS 

 
728 informações CDR/COMUDA 

 
13 atendimentos para tratamento 

CRATOD/SES 
 

6 atendimentos para grávidas 
 

66,300 kg de drogas apreendidas: 
Crack – 5,291 kg 

Cocaína - 17,121 kg 
Maconha – 43,888 kg 

 
fonte: elaboração própria a partir dos dados de Polícia Militar (2012). 

 

É provável que parte significativa dessa quantidade de “lixo” inclua móveis velhos – 

utilizados pelos usuários da cracolândia, além de, propriamente, entulho e lixo. 

Perguntei ao policial militar, durante a entrevista, o que se quer dizer com 

“encaminhamento”. Ele afirmou que seria a prática de convencer dependentes a se tratarem, e 

que esses seriam levados, por uma ambulância, até algum centro médico.  

Na sequência o policial critica espontaneamente o desfecho mais provável de tal prática:  
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Você põe numa ambulância e leva pra algum lugar, pro CRATOD, por 
exemplo, ou pra Santa Casa, ou uma ambulância do SAMU e leva ele 
lá pra Heliópolis. Tá bom. Aí o cara chega lá, com um dia de 
abstinência e diz: eu quero ir embora. Pode ir embora. Você não está 
internado, não está interditado. O encaminhamento é isso, essa saída 
da Nova Luz. Agora, o retorno não é contabilizado. (Diário de 
Entrevista, 10/9/2013) 

 

Ao discutir essa tabela com o policial militar, afirmo que o número de internações é 

elevado, conforme trecho, em que o negrito se refere a minha fala: “Internação [na tabela] 

também apresentava um número elevado.  Sim, mas a questão é que o cara podia sair 

depois. O cara é internado, você contabiliza. Agora, e a saída?” (Diário de Entrevista, 

10/9/2013). 

Com a análise desse quadro, podemos dizer que a Polícia mede seu êxito com variáveis 

que talvez indiquem a sua orientação no método de abordagem. Por exemplo, dentre os eixos 

que sugerem maior preocupação com a saúde dos usuários, podemos enumerar: (i) 86.919 

abordagens sociais e de agentes da Saúde; (ii) 24.872 encaminhamentos; (iii) 974 internações; 

(iv) 80.535 atendimentos SMADS;  (v) 728 informações CDR/COMUDA; (vi) 13 

atendimentos para tratamento CRATOD/SES.  No entanto, é difícil determinar até que ponto 

esses “atendimentos” e “encaminhamentos” surtiram efeito real sobre a vida daquelas 

pessoas, e mais difícil ainda afirmar que não houve, por exemplo, retorno dessas pessoas 

“internadas”, o que parece ser o caso, considerando o grande número de pessoas na 

cracolândia na época e nas micro-cracolândias que foram se formando na cidade. 

Com relação à quantidade de droga apreendida, a Ação Civil Pública movida pelo 

Ministério Público Estadual permite explorar essa variável. Segundo os autores da inicial da 

ACP, o DENARC teria enviado um quadro demonstrativo das drogas apreendidas na 

cracolândia em 2011 e em 2012, durante o operação centro legal, para que a comparação em 

termos de quantidade possa ser feita. Reproduzo, abaixo, o trecho da ACP: 

 
a) apreensão de cocaína: jan/fev/2011: 858,4 g ; jan/fev/2012: 16.087,5 
g  b) apreensão de crack: jan/fev/2011: 22.174,87 g;  jan/fev/2012: 
3.197,10 g; c) apreensão de maconha:  jan/fev/2011: 1.188,6 g; 
jan/fev/2012:43.665,9g 
(ACP, 2012, p.55) 

 

Diante de tais dados, os autores da ACP concluem: “Somando-se, portanto, crack + 

cocaína, tem-se: 23.033,27 g (em 2011) x 19.284,6 g (em 2012), isto é, uma apreensão 

16,27% menor em 2012, quando houve a operação policial, que em 2011, sem operação 
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policial!” (ACP, 2012, p.55-6). A operação centro legal de 2012 apreendeu, portanto, 

quantidade menor de droga do que no ano anterior, durante o mesmo bimestre. 

Além disso, os traficantes de “maior importância” não ficam na região da cracolândia 

(ACP, 2012, p.56), o que faz com que o foco no tráfico da região seja um esforço marginal 

em termos de combate à oferta de crack. Pela pesquisa realizada pelos promotores, o número 

de termos circunstanciados por uso de droga aumenta após o período em que a dispersão dos 

usuários pelo centro teria se iniciado: no mês de fevereiro, teriam sido feitos 151 termos 

circunstanciados, enquanto no mês de janeiro, primeiro mês da operação, apenas 14 (ACP, 

2012, p.56). Isso é um sinal, afirmam os promotores, de que até mesmo em termos de 

apreensão de usuários a operação na região da cracolândia não teria sido eficiente (ACP, 

2012, p.56). 

O objetivo da operação, “resgatar as pessoas em estado de vulnerabilidade, combater o 

tráfico e criar um ambiente propício para as ações sociais” (Polícia Militar, 2012), é, em 

alguma medida, curioso, já que não é propriamente o papel do policial resgatar pessoas em 

estado de vulnerabilidade. Não haveria um problema de definição do papel que a polícia deve 

assumir neste caso já de saída? Isto é, a polícia deve atuar de que maneira, exatamente, 

prender, encaminhar ou fazer um tipo de meio de campo entre usuários e redutores de danos 

ou assistentes sociais? Em que medida é papel do policial encaminhar os usuários para os 

setores responsáveis por internação e acompanhamento?  

Segundo relato do defensor entrevistado, durante os primeiros trinta dias da operação 

havia poucos agentes de saúde e bastante reclamação a respeito da atuação policial, que 

estaria rompendo vínculos entre agentes de saúde e usuários (Diário de Entrevista, 

13/6/2013). As expressões “criação de vínculos” e “rompimento de vínculos” são muito 

utilizadas em especial pelos redutores de danos, que consideram que a origem do problema da 

dependência não esteja propriamente no uso da droga em si, mas na situação global em que o 

usuário se insere, fazendo-se necessária uma alteração no cenário e nas perspectivas de vida 

da pessoa para que o problema da dependência desapareça, em que a criação de um vínculo 

entre o usuário e alguém de fora daquela atmosfera de uso socializado de droga assume vital 

importância (Rui, 2012).  

Levando em consideração que o espaço da cracolândia é conhecido pelos grupos das 

mais diversas origens, e que os próprios usuários são abordados diariamente, segundo a 

pesquisadora e doutora em antropologia, Taniele Rui, desde os redutores de danos, passando 
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pelo assistentes sociais e por agentes da saúde41 (Rui, 2012), qual teria sido o componente 

adicional, no caso da operação, que teria permitido um número tão elevado de 

“atendimentos”? Em que medida os chamados “atendimentos” geraram internações ou um 

vínculo duradouro de tratamento entre o setor da saúde e essas pessoas? O número 

“atendimentos”, tomado de forma crua, não diz muita coisa, embora no site da Polícia exista 

um claro fim de propaganda e de tentativa de legitimação de sua operação por meio da 

apresentação desses números, a princípio muito elevados.  

Segundo a cobertura do jornal O Estado de S. Paulo, após a declaração sobre “dor e 

sofrimento”, o Ministério Público Estadual reagiu, abrindo um inquérito para apurar a atuação 

policial na cracolândia, no dia 10 de janeiro de 201242. Nessa ocasião o promotor de justiça, 

Eduardo Ferreira Valério, deu a declaração de que MPE não concordava com a operação, a 

que o então secretário de segurança pública reagiu, afirmando que a atuação do MPE seria  

“oportunista”, “pirotécnica” e de “interesse dos traficantes”, segundo a mesma reportagem. 

Os argumentos levantados pelos jornais polarizaram-se em torno de duas chaves básicas: 

aqueles favoráveis à operação, como meio legítimo de dissuasão do uso, e aqueles que 

tomaram a operação como mera ação urbanística, pouco efetiva em termos de coibir o uso e o 

tráfico. 

Apenas dois dias depois, no dia 12 de janeiro de 2012, o MPE recuou, segundo 

reportagem da Folha de S. Paulo, afirmando que não seria possível afirmar que a ação na 

cracolândia seria desastrosa, como havia afirmado 48 horas antes. Essa retificação ocorreu 

logo após uma reunião de quatro horas entre o comando da PM, representantes das secretarias 

de Assistência Social e da Justiça e promotores, segundo a Folha de S. Paulo43. Fica evidente 

que se trata de uma modulação de discurso posterior à reunião de cúpula do mesmo dia.  De 

qualquer maneira, críticas à operação nesse início não faltaram.44 

                                                
41 A pesquisadora Taniele Rui chega a afirmar sua surpresa ao constatar a infinidade de grupos e 
entidades que circulam diariamente pela cracolândia de São Paulo, desde grupos cristãos a escoteiros. 
(Rui, 2012) 
42 O Estado de São Paulo. 11 de janeiro de 2012. Promotoria abre inquérito para apurar ação na 
cracolândia; governo reage Caderno Cidades C1. Disponível em: 
<http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20120111-43184-nac-25-cid-c1-not>  Acesso em 5 de março 
de 2013. 
43 Folha de S. Paulo, “Promotoria recua e diz que ação na cracolândia não é ‘desastrosa’”, 13 de 
janeiro de 2012, Caderno Cotidiano,  disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1034256-promotoria-recua-e-diz-que-acao-na-cracolandia-
nao-e-desastrosa.shtml, acesso em 13/9/2013. 
44 Podemos citar, além das críticas já mencionadas da Defensoria e do Ministério Público Estadual, a 
colocação de Guaracy Mingardi em reportagem do Estado de S. Paulo, que chamou a operação de 
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Esse caso chama atenção tanto pela (a) multiplicidade de atores direta ou 

indiretamente envolvidos; quanto pela (b) multiplicidade de argumentos em torno das 

possíveis soluções. Além disso, por se tratar da materialização de uma escolha política, restam 

ainda possíveis (c) intenções não divulgadas por trás do processo de dispersão dessas pessoas 

do centro. 

Na próxima seção, exploro alguns aspectos políticos da operação, traduzido por 

conflito entre atores durante a execução da intervenção, além de possíveis incentivos alheios 

ao objetivo oficial (“retirar pessoas em estado de vulnerabilidade”). 

 

2.6 Aspectos Políticos da Operação Centro Legal de 2012 
 

Nesta parte, exploro alguns fatos do cotidiano da operação de forma mais detalhada, 

fazendo algumas conexões com a literatura utilizada, levando em consideração, em especial, 

questões políticas e de posicionamento dos diferentes atores.  

No dia 3 de janeiro de 2012, foi iniciada a “Operação Centro Legal”, ou “Operação 

Cracolândia”. Nesse dia, cerca de 100 policiais militares e 30 guardas civis45 deram início à 

operação, nas imediações da rua Helvetia.  

No 1o dia da operação, os policiais apreenderam “um rádio comunicador, duas 

metralhadoras de brinquedo, dez carcaças de moto e cachimbos improvisados.”46 Além disso, 

segundo a reportagem do Estado de S. Paulo, caminhões-pipa lavaram as ruas da cracolândia 

e cerca de 7 toneladas de “lixo” foram retiradas.  

Ao longo dos primeiros trinta dias de operação, pode-se observar, tanto pela leitura 

atenta dos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, como também pelas informações 

fornecidas nas três entrevistas formais feitas para esta pesquisa, a existência de uma série de 

disparidades observadas na prática em relação ao discurso oficial inicial, que foi aos poucos 

se alterando. Uma dessas disparidades pode ser notada logo no segundo dia da operação. 

Enquanto a capitã Leandra insistiu, no primeiro dia, na ideia de que o usuário seria apenas 

encaminhado para instituições da área de saúde, no dia seguinte podemos perceber uma 

alteração dessa orientação ou, ainda, o quanto foi, em realidade, fragmentado o discurso em 

                                                                                                                                                   
nada mais do que “perfumaria” (O Estado de S. Paulo, 4 de janeiro de 2012, “PM ocupa a 
cracolândia por um mês”, Caderno Cidades, p. C3/Adriana Ferraz e Nataly Costa). 
45 O Estado de S. Paulo, 4 de janeiro de 2012, “PM ocupa a cracolândia e fará vigilância 24 horas”, 
Página 1.  
46 O Estado de S. Paulo, 4 de janeiro de 2012, “PM ocupa a cracolândia e fará vigilância 24 horas”, 
Página 1. 
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torno da operação. No segundo dia, o coordenador de Políticas sobre Drogas, da Secretaria 

Estadual de Justiça, Luiz Alberto Chaves de Oliveira, afirmou que a estratégia em relação ao 

dependente químico seria a de “dor e sofrimento”, como já enfatizado acima. Teoricamente, o 

raciocínio seria o de produzir a abstinência para levar os usuários a se tratarem. Assim, 

enquanto a declaração da capitã sugere uma postura passiva e de mero acompanhamento do 

dependente, a fala de Luiz Alberto sugere uma estratégia diferente, mais ativa, com a intenção 

de causar desconforto (sofrimento). Essa abordagem pode ser questionada, não só pelo seu 

aspecto aparentemente cruel, mas também do ponto de vista de sua efetividade médica – será 

que a interrupção abrupta da substância que causa dependência é, realmente, o melhor 

caminho para o convencimento dessas pessoas, se é que ainda se pode falar em 

convencimento quando o órgão escolhido para realizá-lo é a Polícia Militar?47 

Muitos pesquisadores da área de saúde consideram que, em grande medida, o que leva 

a dependência química são problemas de ordem social e familiar que antecedem o uso da 

droga48, o que abre margem para uma abordagem menos focada na dependência química 

imediata e mais inclinada a trabalhar aspectos sociais e de contexto do cidadão, em conjunto 

com o tratamento químico. 

Esses indícios, digamos, estranhos, que parecem apontar para possíveis outros 

interesses ou outras preocupações no manejar dessa operação, o que nos leva a uma outra 

questão: no caso da cracolândia, ao observamos os relatos, temos de ficar atentos para dois 

fatores: quem fala e para quem.  

Isto ocorre de forma especial na região da cracolândia porque é possível perceber um 

grande número de interesses por parte dos múltiplos atores que por ali transitam. Afinal, 

agentes de saúde, agentes sociais, redutores de danos, policiais militares, guardas civis, 

seguranças privados, a Porto Seguro49, a Prefeitura de São Paulo, governo do Estado de São 

Paulo, a Defensoria Pública, Ministério Público, todos, em janeiro de 2012, direcionaram seu 

olhar para esse quadrilátero da região central.  Dentre esses muitos atores, constatamos a 

                                                
47 Essa afirmação tem suas matizes, no entanto. O policial entrevistado afirmou, por exemplo, que em 
sua experiência na região da cracolândia teria acontecido de um usuário se dispôr a ser tratado e 
internado, e que ele teria, nessa ocasião, chamado uma ambulância (Diário de Entrevista, 10/9/2013).  
48 Esse é o caso da pesquisadora norte-americana Carol Boyd, que em seu estudo de 1993 chegou à 
conclusão de que existiria uma alta correlação entre dependência de crack, depressão e abuso sexual 
no passado do dependente, o que leva, de forma mais evidente, à conclusão de que o mero afastamento 
do usuário em relação à droga não fará com que a sua motivação pelo vício seja suprimida (Boyd, 
1993). 
49  A Porto Seguro é um ator importante na região e foi citada por todos os entrevistados como uma 
empresa possivelmente interessada nos imóveis vizinhos ao quadrilátero, embora nenhum tenha 
afirmado isso de forma taxativa. 
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existência de diferentes discursos a respeito da cracolândia. Existem aqueles que afirmam 

querer reinserir os dependentes de crack pela prática do convencimento, aqueles que se 

posicionam de forma favorável à internação compulsória, aqueles que defendem a Operação 

Centro Legal e operações similares pelo interesse que a região fique “livre” da cena de uso 

público, seja para dar sequência ao Projeto Nova Luz, seja por uma questão de convicção 

pessoal e, ainda, aqueles que gostariam de utilizar, talvez, a operação na cracolândia como 

“vitrine eleitoral” em anos de eleições, além de tantas outras possibilidades existentes. 

Identifiquei ao menos duas divisões de orientação que parecem guiar os discursos dos 

funcionários do governo responsáveis pela direção e orientação da operação: (1) preocupação 

primordial com o bem estar dos chamados dependentes, e orientação para solução “A” ou 

“B”, a depender de um critério moral próprio desse agente; (2) foco na “liberação” da região 

para outros usos, isto é, interesses alheios ao bem estar dos usuários ou que dá pouca 

importância relativa a esse aspecto, seja pelo objetivo de “limpar” a região de modo a utilizá-

la como vitrine eleitoral em um ano de eleições, seja para utilizar a região, já “livre” dos 

usuários, no âmbito do Projeto Nova Luz, do qual falarei mais adiante.  

É difícil determinar em que medida os discursos políticos são, efetivamente, voltados 

e preocupados com a melhora a longo prazo da situação dessas pessoas, e se é papel do 

Estado desempenhar tal papel também é uma questão em aberto. Isso é esperado em especial 

quando falamos de políticas sobre drogas – conforme alertam Maggy Lee e Nigel South 

(2008), “the policing of drugs reflects wider politics, social change and perceptions of threats 

to social order and everyday life. Illegal drugs are a source of fear for many and demonised by 

authorities and the media: often representating a ‘plague’50 (...)” (Lee, South, 2008 p.497, 

grifo nosso).  

Considerando a maneira como o problema do uso é encarado socialmente – cercado de 

tabus, é natural que as soluções a ele também sejam igualmente fragmentadas. É, também, um 

problema moral e uma questão de convenção social – as drogas ocupam esse papel errático51 

na história, em que algumas são consideradas prejudiciais o bastante para serem ilegais, 

enquanto outras tem sua venda liberada (Escohotado, [1996]).  

                                                
50 Exploro, mais adiante no texto, a construção da ideia de que o uso de crack seria uma “epidemia” no 
Brasil. Algumas dessas afirmações são feitas quando nem sequer há série histórica a respeito do 
fenômeno, conforme tento mostrar na seção “CRACK: UMA EPIDEMIA?” 
51 Errático do ponto de vista da justificativa científica e química para essa divisão, é claro que a 
proibição de determinada substância em detrimento de outra deve ter a sua lógica, muitas vezes ligada 
a questões de poder e de alianças entre determinados grupos em detrimento de outros, entre outros 
possíveis fatores. 
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O crack, que é mais visível ao ser utilizado por pessoas de estratos sociais mais baixos 

em público (pessoas em situação de rua), acaba também apresentando um forte aspecto sócio-

econômico, pois além dos eventuais conflitos de ordem emocional que muitas vezes 

ocasionam o uso de drogas, os usuários muitas vezes demonstram dificuldades oriundas de 

problemas materiais e bastante concretos, como oportunidade de emprego baixa ou, ainda, 

lares desestruturados.  

Com relação a essa característica do uso do crack, de ser bastante utilizado pelos 

estratos mais pobres, Antônio Escohotado já alerta, em seu estudo sobre as drogas, levando 

em consideração, em sua afirmação, diversos países da América Latina: “el crack es 

consumido sin episodios agudos por varios grupos de control, y el alto porcentaje de usos 

compulsivos deriva más bien de ser el estimulante del pobre, usado por los estratos sociales 

más desfavorecidos.” (Escohotado, [1996], p.181).  

Assim, além de questões de ordem psíquica, aquelas de ordem social ganham evidente 

relevo quando se fala em uso e venda52 de crack. Para alguns autores, a repressão em torno do 

uso do crack tem maior relação com a repressão contra uma determinada classe sócio-

econômica do que, propriamente, uma guerra contra  a droga, ao menos no caso dos Estados 

Unidos, país base dos estudos de Reinarman e Levien.  Em seu artigo “Crack in te Rearview 

Mirror: Deconstructing Drug War Mythology”, os autores afirmam que os políticos 

apropriaram-se de um discurso midiático alarmista em torno do uso do crack, fazendo com 

que houvesse um grande vetor social contrário ao seu uso. A esse respeito, o trecho a seguir é 

interessante: 

 

Politicians typically justified their harsh crack-era laws in terms of the 
need to deter people from using and selling crack. But in the context of 
persistently high unemployment and crushing poverty in the inner 
cities, imprisoning large numbers of people had the paradoxical effect 
of increasing the total number of youth involved in the illicit drug 
economy. (...) A reasonable person might infer from the above facts 
that politicians, the media and the drug-control complex conspired to 
repress the so-called urban underclass. Many people in the African 
American and Latino communities have found it difficult to avoid this 
conclusion. No one who honestly ponders the state of race relations or 

                                                
52 Como bem observa Antonio Escohotado: “las declaraciones oficiales omiten aspectos relevantes, 
como que muchos vendedores juveniles e infantiles los hacen para ayudar a familias castigadas por la 
pobreza, que están entre los más inteligentes (considerando su rendimiento escolar antes de entrar en 
esa profesión), y basicamente no tocan lo que venden. Tampoco mencionan las declaraciones oficiales 
que el nivel de desempleo para muchachos negros y chicanos se elevó con Reagan y Bush hasta casi el 
50%(...)”  (Escohotado, 1996, p.183). 
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the level and pattern of economic inequality in the U.S. can doubt that 
it is at least plausible. (Reinarman e Levine, 2004, p. 2, grifo nosso) 

 
Para Reinarman e Levien, percebemos que a atuação policial, ao menos nos Estados 

Unidos, pode ser encarada, também, como uma forma de opressão de classe. Os chamados 

empreendedores morais, discutidos no livro de Howard Becker, conceito que exploro em 

detalhe mais para frente, teriam,  com base no que Reinarman e Levine apontam, no caso da 

cracolândia, um papel especial, isto é, teriam o papel de afastar uma determinada classe de 

pessoas considerada inadequada. Há influência teórica, nessa afirmação de Reinarman e 

Levine, tanto do próprio Becker, quanto de Gusfield, que também apontaram para essa opção. 

Há uma proximidade teórica que desejo explorar ao longo desta dissertação entre os 

autores Howard Becker, Antonio Escohotado e Reinarman e Levine. Estes são pesquisadores 

que, de distintas formas, criticaram o papel das convenções sociais no tocante a proibição de 

determinadas atividades que, de algum modo, são criadas de forma um tanto artificial e 

arbitrária – seja por meio da mídia, seja pelo interesse político de um grupo que aos poucos se 

espraia como “verdade” ou ainda, simplesmente, como resultado direto de uma pessoa ou um 

grupo bem intencionado (empreendedores morais).  

No entanto, os efeitos desse amplo empreendimento moral, que se materializa como 

uma lei e várias políticas públicas, acaba criando efeitos muitas vezes distintos daqueles 

inicialmente idealizados. Esse parece ser o caso, de forma muito evidente, no caso da 

operação centro legal, que por fim até apreendeu uma quantidade menor de droga do que a do 

mesmo período, no ano anterior, e ainda por cima não resolveu o problema da dependência 

química, servindo apenas para afastar os usuários. 

O papel do direito nesta equação também é sensível. Como aponta Alvaro Santos em 

seu artigo apresentado a uma mesa de debates: “International law and its descontents: critical 

reflections  on the war on drugs or the role of law in creating complexity”, o papel do direito, 

embora intrinsicamente moral, muitas vezes ganha um aspecto de neutralidade (falsa). “Law 

flees the domain of the distributional and is offered as a general, neutral solution.” (Santos, 

2012, p. 174). Acredito que isso ocorra, também, no caso da cracolândia: é como se a 

criminalização do uso fosse vista de forma tão natural que o direito parece se colocar acima 

de julgamentos morais – não é, precisamente, apresentado enquanto um discurso, senão como 
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uma verdade que deve ser posta em prática.  No entanto, acaba criando efeitos muitas vezes 

desastrosos53 (Santos, 2012), que devem ser tematizados no debate público.  

O autor mais importante para discutir essa questão talvez seja, no entanto, Michel 

Foucault, em seu livro “A verdade e as formas jurídicas”. Neste,  afirma: “por trás de todo 

saber, de todo conhecimento, o que está em jogo é uma luta de poder. O poder político não 

está ausente do saber, ele é tramado como saber” (Foucault, 2003, p.51). Aprofundo a visão 

desse autor no capítulo três desta dissertação. 

A partir do 2o dia de operação, algumas informações importantes em torno do 

planejamento da operação parecem estar em disputa. Um exemplo claro é o período de 

duração, que foi se alterando ao longo da intervenção no local. Enquanto o jornal o Estado de 

S. Paulo divulga, no 2o dia, que a operação “não tem data para acabar”54, a PM afirma, para o 

jornal Folha de S. Paulo que a operação terá cerca de 30 dias55, em matéria do mesmo dia, 5 

de janeiro de 2012.  

No dia seguinte, isto é, o 3o dia da operação, a reportagem do Estado registrou uso de 

tiro de borracha, por parte da PM, contra os usuários56. Ao que parece, a estratégia de 

convencimento foi momentaneamente abandonada. Nesse mesmo dia, a reportagem da Folha 

de S. Paulo publica uma declaração do governador do Estado, Geraldo Alckmin, dizendo que 

o foco da operação passaria a ser, em breve, “o usuário”. A primeira coisa que poderíamos 

questionar é: não era o usuário, desde o início, o foco da operação? Em segundo lugar, esse 

discurso do Alckmin pode ser visto como uma resposta ao discurso da presidente Dilma que 

teria, algumas semanas antes, afirmado que as cracolândias brasileiras passariam a ser 

preocupação do governo federal. Segundo a reportagem da Folha de S. Paulo: “Em conversas, 

Alckmin repetia que a dependência química é a pauta do momento e manifestou o temor de 

que o governo Dilma assumisse a bandeira de combate ao tráfico de drogas.”57 (Folha de S. 

Paulo, 6 de janeiro de 2012). Cerca de um mês antes da operação na cracolândia, em 

dezembro de 2011,  o governo federal havia lançado um pacote de 4 bilhões de reais, 

                                                
53 Só para dar um exemplo, um dos problemas constantemente criticados na atual lei das drogas 
(11.343/2006) é o salto no encarceramento que ocorreu a partir de sua vigência, enquanto não há 
evidência de que tenha havido queda no consumo ou na oferta de drogas ilíticas. 
54 O Estado de S. Paulo, 5 de janeiro de 2012, “Governo quer acabar com cracolândia pela 
estratégia dor e sofrimento”, Caderno Cidades, Página C1. 
55 Folha de S. Paulo, 5 de janeiro de 2012, “Sem centro de apoio, ação da PM espalha craqueiros 
pela cidade”, Caderno Cotidiano, Página C1. 
56 O Estado de S. Paulo, 6 de janeiro de 2012, “PM usa balas de borracha para dispersar usuários 
de drogas no centro”, Cardeno Cotidiano, Página C1. 
57 Folha de S. Paulo, 6 de janeiro de 2012, “Em nova fase, ação anticrack dispersará moradores de 
rua”, Caderno Cotidiano, Página C1. 
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destinado à construção de consultórios de rua em regiões de maior incidência de uso da 

droga58. Considerando que 2012 foi um ano de eleições municipais, é possível que a grande 

preocupação com a cracolândia tenha sido motivada pela disputa de poder iminente: usá-la 

como vitrine eleitoral. 

Uma análise minuciosa das matérias de jornal que cobriam os primeiros trinta dias de 

operação permite duas constatações preliminares: (i) houve grande dispersão das pessoas 

frequentadoras da cracolândia, o que poderia gerar dúvida com relação ao compromisso, por 

parte dos formuladores da operação, com o cuidado médico – já que dispersar59 é diferente de 

abordar e convencer os usuários a procurarem por tratamento; (ii) o objetivo da operação 

ainda permanece em aberto, não ficando muito claro até que ponto “resgatar as pessoas em 

estado de vulnerabilidade”60 é uma prioridade, ou se outros aspectos são mais importantes aos 

formuladores da operação, como simplesmente esvaziar a região para que o Projeto Nova Luz 

fosse efetivamente implementado, ou para passar a impressão de que o problema da 

cracolândia paulistana estaria “resolvido”. Nesse sentido, se a 2a conclusão for precisa, a 

operação que ocorreu na região central seria similar a um fenômeno discutido por Foucault, a 

chamada “nau dos loucos”61.  

Na próxima seção, exploro como a Polícia Militar foi apresentada por parte de alguns 

atores entrevistados, além de buscar um histórico de sua atuação na região da “Boca do Lixo”. 

 

2.6.1 A Polícia Militar: múltiplos discursos 
 

Nas entrevistas feitas para esta dissertação, a Polícia Militar apareceu de diversas 

formas. Na entrevista com os policiais militares, como era de se esperar, o uso do crack na 

                                                
58 O Estado de S. Paulo, 7 de dezembro de 2011, “Pacote do governo prevê internação involuntária 
de usuários de crack”, Notícias On-Line, Disponível em: < 
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pacote-do-governo-preve-internacao-involuntaria-de-
usuarios-de-crack,807926,0.htm> Acesso em 8 de julho de 2013. 
59 Essa dispersão é abordada pelos promotores na ACP, que teria sido mais intensa no primeiro mês da 
operação (ACP, 2012). Além disso, algumas notícias de jornal apontam para esse fenômeno, como a 
do Estado: “Moradores de 27 bairros reclamam de migração de usuários” (O Estado de S. Paulo, 28 de 
janeiro de 2012, “Moradores de 27 bairros reclamam de migração de usuários”, Caderno Cidades, 
p.C7). 
60 Polícia Militar (2012). 
61 Ao estudar a história da loucura, Michel Foucault faz referência a uma prática comum durante o 
Renascimento: a retirada dos chamados “loucos” de uma cidade. Os “loucos” eram postos em barcos, 
para que saíssem do perímetro da cidade e desembarcassem em outra parte. “Mas de todas essas naves 
romanescas ou satíricas, a Narrenschiff é a única que teve existência real, pois eles existiram, esses 
barcos que levavam sua carga insana de uma cidade para outra. Os loucos tinham então uma 
existência facilmente errante.” (Foucault, 1972, p.13, grifo nosso)  
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região da cracolândia foi tratado como caso de polícia, como um crime que deve ser 

combatido com o uso da força, assim como o tráfico da substância, ainda que tenham 

apresentado, em seu discurso, foco no usuário enquanto pessoa que precisa ser tratada.  

Percebe-se, nas entrevistas com os militares, uma tentativa de explicação dessa 

abordagem, em que são dois os principais problemas: (i) o tráfico, que estaria vitimizando 

essas pessoas, que não tem outra opção a não ser continuarem sendo usuárias; (ii) isso ocorre 

pelo fato do crack ser uma substância especialmente viciante (“aditivia”) e nesse momento é 

comum a menção aos poucos segundos que a droga leva para atingir o sistema nervoso 

central, por ser inalada; e (iii) é uma questão de segurança e de ordem urbana, segurança para 

transeuntes e, surpreendentemente, no caso do coronel entrevistado, segurança até para os 

próprios agentes sociais (o que é uma afirmação contestada). 

Na entrevista que realizei com o coronel, há um ponto de viragem similar àquele 

identificado por Teresa Caldeira em seu livro “Cidades e Muros”. Nesse livro, como 

explorarei em maior profundidade no terceiro capítulo desta dissertação, Caldeira explora o 

relato que moradores do bairro da Mooca fizeram a respeito das experiências de assalto que 

sofreram ao longo de seus anos de moradia no bairro, inclusive identificando tal aumento de 

criminalidade, muitas vezes, com a chegada “das pessoas do Norte”62 (Caldeira, 2011).  

Nesses relatos, há uma estrutura, afirma a autora, que se repete: a identificação de um 

dia que apresenta seus afazeres esperados e relativamente “tranquilo”, e finalmente o 

momento do assalto, que desorganiza por completo o sentido daquele dia, e é visto como um 

ponto de viragem em seu estilo de vida, marcando o tom de seus dias e seu modo de organizar 

a rotina posteriores, isto é, forma-se um “trauma” e uma mancha em sua trajetória de vida, 

ocasionando, sempre, uma mudança significativa de percepção acerca de sua vida naquela 

região (Caldeira, 2011). 

Como a origem desse mal de difícil apreensão – a criminalidade – não é identificada, 

mas sim correlacionada com a chegada de imigrantes e a pauperização de regiões do bairro; 

esse “mal” difuso que é o “crime”, por consequência, só pode ser evitado com o afastamento 

geográfico de sua origem aparente, além do controle por parte do Estado.  

Interessante notar, afirma a autora, que não há, inclusive, mudança discursiva ou 

autocrítica ao constatar, no próprio relato de alguns dos entrevistados, que o assaltante não 

está dentro do estereótipo do nordestino construído pelo próprio entrevistado.  

                                                
62 Querem com isso dizer nordestinos, de forma preconceituosa. 
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Em um dos relatos, a entrevistada demonstra “estranhar” o fato do assaltante ser “loiro 

de olhos azuis”, já que não é esse o estereótipo que faz do nordestino, mas esse elemento não 

é suficiente para criar uma ressalva em sua linha explicativa (Caldeira, 2011). 

De forma análoga, o coronel Camilo demonstrou em seu discurso uma estrutura 

similar63. Ele relata a maneira como a cracolândia foi se formando: teria haviado pressão por 

parte de membros do PCC na periferia sobre os usuários, que então fizeram um êxodo rumo à 

região do Centro, historicamente conhecida como “Boca do Lixo”, por haver ali diversas 

vantagens estratégicas, como a aceitação do tráfico por parte dos membros daquela 

comunidade local, além de estarem afastados das intermináveis disputas pelas “biqueiras” da 

periferia, que muitas vezes levavam à morte (Diário de Entrevista, 26/11/2013). 

Assim, teria crescido o número de pessoas ali presentes, fazendo com que se criasse 

uma espécie de pólo de atração daqueles que eram alvo de amplo preconceito na sociedade 

(ex-presidiários, usuários de droga, prostitutas)– esse relato também é feito pelo jornalista 

(Diário de Entrevista, 11/6/2013) e pelo defensor (Diário de Entrevista, 13/6/2013) 

entrevistados.  

No entanto, na fala do coronel há a identificação de um ponto de viragem: os 

assistentes sociais teriam passado a reclamar da “falta de segurança” na região, pois estariam 

tendo dificuldade para se aproximar dos usuários no local, o que parece fantasioso, uma vez 

que os redutores de danos e agentes sociais comumente se queixam da quebra de vínculo que 

a ação policial gerou entre agente e usuário. Isso teria acontecido “de repente”, uma mudança 

no comportamento, que o coronel arriscou dizer ter ocorrido devido ao aumento de número de 

pessoas na cracolândia (Diário da Entrevista, 26/11/2013). 

Esse aumento teria sido  ocasionado pela implosão dos casarões e cortiços da região, 

que obrigou os antes moradores a ficarem na rua, o que já é um desdobramento da operação 

policial, segundo Coronel Camilo (Diário da Entrevista. 26/11/2013). É interessante que se 

considere que o mero aumento dessas pessoas tenha gerado um cenário de maior violência. O 

pressuposto implícito é o de que aquele ambiente por si só deve gerar maior violência, sempre 

quando algumas condições conjunturais estiverem dadas, como o maior número de pessoas.  

                                                
63 Inclusive é notória a relação dessa linha explicativa com a trajetória dos heróis nos contos 
folclóricos de diferentes culturas, identificados por Joseph Campbell no documentário “O Poder do 
Mito”: herói comum que recebe ou precisa fazer uma missão, afasta-se, então, rumo a uma situação 
em que muitas coisas ruins acontecem, quando é obrigado a lidar com tais situações que estão, muitas 
vezes, além de sua compreensão ou força física e, finalmente, o momento da superação e retorno à 
casa, quando o indivíduo, apesar de voltar ao mesmo lugar, sente-se completamente diferente.  
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É um discurso similar ao do mal que não pode ser identificado e que deve ser evitado 

por meio do afastamento geográfico dessas pessoas constatado por Caldeira, e que associa o 

“mal” a um grupo específico de pessoas e às condições econômicas do Brasil à época, que 

teriam gerado esse inconveniente criminal (Caldeira, 2011). 

Nessa lógica de raciocínio, faz bastante sentido o acosso e as procissões de crack, pois 

isso proporciona a tão almejada ordem urbana, ainda que o coronel entrevistado não tenha 

feita essa associação.  

É, também, num certo sentido, uma resposta à “falta de ordem” inicial, que 

desorganiza, talvez, não só o espaço, mas também a própria maneira como esses observadores 

concebem a sua vida pessoal e pública em ambiente urbano, e o que deveria ser uma 

passagem “tranquila” pelo Centro de São Paulo – bem iluminada, sem lixo, sem pessoas 

morando na rua, etc, acaba se revelando uma experiência não tão prazerosa.  

Necessariamente essa avaliação passa, portanto, por um determinado fenômeno social 

de incriminação, conforme descrito por Misse (2005), que analiso no capítulo três, e por um 

estigma, conforme definido por Goffman ([1963]).  

Acredito que a associação do cenário de uso do crack com violência, feita pelo 

coronel, seja uma crença muito presente no imaginário social e, nesse sentido, não causa 

estranhamento que tenha aparecido em seu discurso. Isso ocorre também pela alta 

identificação existente, socialmente, entre uso de drogas e comportamento irracional e 

violento (ver o item dedicado a Misse no capítulo três). 

No entanto, como até os próprios entrevistados reconhecem, o caso da cracolândia é 

sui generis. Os usuários são também micro-traficantes, não havendo uma distinção tão clara 

entre usuário e traficante como aquela presente no caso de outras drogas. Não existe a figura 

do traficante com a metralhadora na mão, conforme afirmou o policial entrevistado (Diário de 

Entrevista, 10/9/2013). Essa associação, tão comum, ainda que contrarie a própria percepção 

que os policiais tem da cracolândia, se mantém de alguma forma, o que é algo esperado 

quando estamos trabalhando com estereótipos: a qualidade estigmatizada absorve a 

individualidade e empresta ao indivíduo outras mazelas, outros defeitos.   

 

*** 

Percebemos, assim, pelo histórico levantado aqui com relação às muitas atuações da 

Polícia Militar no centro da cidade de São Paulo que, há muito tempo, a região é palco de 
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encenações de estigmas e incriminações64 das mais diversas, por fazer parte de uma dinâmica 

social maior que assim trata os desviantes. 

Percebemos, também, uma determinada atitude das autoridades públicas com relação à 

região central que é muito similar, ainda que colorida por novos argumentos e novos 

interesses à medida que os anos foram passando. 

Um episódio importante que Hiroito Joanides, o “Rei da Boca”, menciona, é aquele 

em que a região central passa a ser alvo sistemático da ação policial, por ocasião da maior 

pressão popular, que passa, a partir de meados de 60, a se preocupar com o número elevado 

de casas de prostituição, furtos e toda a estrutura da Boca do Lixo que parece ter crescido para 

além do considerado aceitável. Assim, uma série de operações policiais faz com que, aos 

poucos, toda a cidade se torne a Boca do Lixo, como afirma o autor, pois todos os negócios 

ilegais que ali tem espaço se espalham para todos os cantos da cidade, já que assim seria mais 

difícil para os policiais encontrá-los (Joanides, [1977]). 

Essa dispersão, que se dá pelo fruto da ação policial tem bizarra semelhança com a 

operação centro legal de 2012. Tamanha é a força da cracolândia e a sua resistência - que, se 

pensarmos na “Boca do Lixo” enquanto um espaço de atos desviantes, vem de muitos anos. 

Para ilustrar a similaridade, podemos recorrer à matéria do Estado de S. Paulo, que 

aponta para um novo ponto de encontro dos usuários na região dos trilhos de trem na região 

da Barra Funda65, além da enorme difusão destes no perímetro da cidade: pelo menos em 27 

bairros moradores notaram a presença de usuários como resultado direto da operação policial 

do mesmo mês, janeiro de 201266.  

Uma ingênua luta de um alegado “bem” contra um complexo “mal” há muito tempo 

vem se travando na região, com diferentes nomes, sob diferentes estigmas. E, com o artifício 

dos estigmas, diferentes argumentos e diferentes saberes67. 

O papel da polícia aparece de forma bastante paradoxal em algumas falas, porque 

surge como uma força ilegal revestida pela força da lei (Misse, 1999). Acredito que esse 

fenômeno esteja muito evidente na fala do policial entrevistado:  

 

[se um superior falar:] polícia, não é pra ter aglomeração de dependente 
crack aqui nessa esquina, ele [policial] vai falar: sim, senhor. Não vai 

                                                
64 Exploro o conceito de estigma e incriminação de forma detalhada no capítulo 3 desta dissertação. 
65 O Estado de S. Paulo, 28 de janeiro de 2012, “Expulsos da cracolândia, usuários de drogas 
invadem linha de trem”, Caderno Cidades, Pág. C7. 
66 O Estado de S. Paulo, 28 de janeiro de 2012, “Moradores de 27 bairros reclamam de migração 
de usuários”, Caderno Cidades, Pág. C7. 
67 Faço aqui uma referência implícita a Foucautl, que exploro no capítulo três. 
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ter. Aí a gente vai ter um problema que não é uma ordem errada. 
Lógico que essa ordem é manifestamente ilegal. Mas é como executa. 
Polícia ele vai tentar conversar, ele vai tentar abordar, aí na última ele 
leva para aquela consequência legal, ele sai dando cacete em todo 
mundo. Graças a Deus a gente superou esse tempo. Por isso, a 
defensoria tem o mérito dela.  
Por quê?   
De controlar esses excessos. Porque o polícia ele tem sentimento de 
missão, ordem dada, é ordem cumprida.  (Diário de Entrevista, 
10/9/2013, grifo nosso) 

 
  

Na verdade, neste caso existe o reconhecimento da existência dessas racionalidades 

distintas e do próprio agenciamento68 no cotidiano do policial ao abordar o usuário, e da 

presença das facetas legal e ilegal nesse meio, “dentro” do próprio sistema – e não em 

oposição a ele. O policial reconhece, em primeiro lugar, que a própria ordem que está 

cumprindo é ilegal. A expressão “consequência legal” no contexto da frase “aí na última ele 

leva para aquela consequência legal, ele sai dando cacete em todo mundo” impressiona, pois 

é evidente que essa não é uma opção legal à disposição do policial, a agressão; o que o 

policial reconhece, mas demonstra, ao mesmo tempo, flagrante ambiguidade, pois é, ao 

mesmo tempo, um “excesso” (“esses excessos”) que foi cometido que é quase um excesso de 

zelo do policial com relação a ordem que foi dada, pois “ordem dada é ordem cumprida” 

Além disso, parece que a maneira como os entrevistados percebem o usuário, 

explorada no capítulo três, contribui para que uma solução de cunho propriamente policial 

seja dada, já que a falta de autonomia e de poder de decisão dessas pessoas pode minar uma 

eventual prática de convencimento, reforçando, assim, no plano do discurso, a importância da 

atuação da PM. 

Na próxima seção, exploro a pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, 

divulgada em setembro de 2013, que explorou os hábitos e as diferentes visões dos usuários 

de crack no Brasil. 

 

2.7 A cracolândia em números 
 

Esta seção está baseada nos dados da pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz de 2013, 

que estudou usuários de crack em todas as capitais brasileiras, além do Distrito Federal. Essa 

pesquisa foi feita a pedido da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), em um 

momento de grande foco por parte do governo federal sobre o crack. 
                                                
68 Para usar uma expressão bastante presente no trabalho da pesquisadora Vera Telles. 
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Com essa pesquisa, é possível oferecer um quadro geral de como essas populações 

(usuários de crack nas capitais e Distrito Federal) estão caracterizadas. 

O método utilizado pelos pesquisadores foi o chamado “Network Scale-Up Method”, 

que é chamado de indireto, pois não são feitas perguntas ao entrevistado sobre seu próprio 

comportamento, mas sim a respeito do comportamento daqueles que estão em sua rede de 

contatos e de conhecidos. Dessa forma, as populações de difícil acesso (como é o caso 

daquelas que estão na cracolândia) podem ser estimadas de forma muito mais precisa do que 

pelo método direto (perguntas dirigidas ao entrevistado sobre o seu próprio comportamento), 

já que, nesse caso, um número expressivo de pessoas talvez nunca esteja em sua residência ou 

trabalho69, e por isso são chamadas “populações de difícil acesso”. Teoricamente, com isso, 

há maior precisão estatística, e não a subestimação típica do método direto, afirmam os 

pesquisadores no relatório de pesquisa (Fiocruz, 2013). 

A equipe de pesquisa visitou 25.000 pessoas nas capitais, que responderam às 

questões sobre as suas redes socais, como foco nos usuários de crack (pasta-base, merla e oxi) 

e outras drogas (Fiocruz, 2013).  

Foram encontrados 370 mil usuários regulares de crack no país, em que regular 

significa ter usado a droga por ao menos 25 dias nos últimos 6 meses, e a definição é da 

Organização Panamericana de Saúde (Fiocruz, 2013). A estimativa para o número de usuários 

de drogas ilícitas em geral é de 1 milhão de usuários (2,28%). Assim, sendo 370 mil usuários 

de um total de cerca de 1 milhão, o crack está presente em 35% dos casos. 

As regiões Sudeste e Norte apersentam proporções similares de uso, ao contrário do 

senso comum, que acredita que na primeira o consumo seria maior (Fiocruz, 2013, p.5). No 

entanto, o tipo de droga usada varia muito entre as regiões do país: o crack é minoritário no 

conjunto de substâncias consumidas na região Norte (20%), enquanto no Sul é de 52% e no 

Centro-Oeste é de 47% (Friocruz, 2013, p.6-7). O Sudeste apresenta 32% de uso (Fiocruz, 

2013, p.7).  

                                                
69 No relatório, o método é descrito da seguinte forma: “[É] o único método estatístico disponível, até 
o momento, capaz de estimar de forma mais precisa quaisquer populações de difícil acesso, ditas 
‘invisíveis’, sem se limitar a extrapolações de populações conhecidas, e sem restrições quanto a 
estimar indivíduos detidos, presos, hospitalizados, vivendo em locais abrigados (como residências de 
estudantes, guarnições militares, instituições religiosas etc.), fugitivos da justiça, vítimas de catástrofes 
naturais. Isto é possível, pois trata-se de um método indireto, ou seja, não se pergunta diretamente ao 
respondente/entrevistado sobre seu próprio comportamento, e sim sobre o comportamento de outros 
indivíduos pertencentes à rede de contatos do respondente, residentes do mesmo município.” (Fiocruz, 
2013, p.3) 
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Da população de 370 mil usuários, cerca de 14% são menores de idade, isto é, 50 mil 

crianças e adolescentes (Fiocruz, 2013, p.7). 

Um achado importante é o de que 80% dos usuários utilizam o crack em espaços 

públicos, de interação e circulação de pessoas (Fiocruz, 2013, p.9). 

Com relação ao perfil desses usuários, a metodologia de pesquisa foi outra. Foram 

identificadas as cenas de uso de crack no Brasil e, uma vez mapeadas, foram selecionados 

aleatoriamente os locais, dias da semana e horários para a visitação das equipes (Fiocruz, 

2013a, p.5). Os usuários identificados como regulares foram entrevitados pela equipe de 

campo, mas apenas os maiores de idade, totalizando cerca de 7 mil entrevistados (Fiocruz, 

2013a). 

Com relação à faixa etária, a média foi de 30 anos (Fiocruz, 2013a, p.7). Em sua 

maioria, são do sexo masculino (78,7%), não-brancos (80%), havendo “sobrerrepresentação 

de pretos e pardos (utilizando as categorias do IBGE)” (Fiocruz, 2013a, p.9), sendo cerca de 

60% solteiros (Fiocruz, 2013a).  

Com relação à escolaridade, o relatório de pesquisa aponta que há baixa frequência 

dos que concluíram ou cursaram o Ensino Médio, e baixíssima proporção de usuários com 

Ensino Superior (Fiocruz, 2013a, p.11). No entanto, não comentaram os dados no corpo do 

texto, apenas colocando um gráfico de barras onde não se pode ler as proporções exatas das 

distintas escolaridades. Fazendo a leitura das estimativas no gráfico, percebemos que cerca de 

5% não completou série alguma; cerca de 20% se alfabetizou e/ou completou até a 3a série do 

ensino fundamental; cerca de 55% cursou entre a quarta série e a oitava do ensino 

fundamental e pouco menos de 20% cursou o ensino médio completo ou incompleto. Além 

disso, pouco menos de 5% tem ensino superior completo ou incompleto (Fiocruz, 2013a, 

p.11). 

Cerca de 40% dos usuários passam parte expressiva de seu tempo na rua (Fiocruz, 

2013a, p.12). Há uma diferença marcante, nesse ponto, entre usuários de cidades do interior e 

das capitais. Nestas, 47% dos usuários estavam em situação de rua, enquanto no interior havia 

apenas cerca de 20% (Fiocruz, 2013a). 

As formas mais comuns de obtenção de dinheiro são os trabalhos esporádicos ou 

autônomos (65%) (Fiocruz, 2013a, p.14). Além disso, é frequente o relato do sexo em troca 

de dinheiro ou drogas (7,5%), levando em consideração que a estatística para a população 

geral é de cerca de 1% (Fiocruz, 2013a, p.14). Com relação às atividades ilícitas, foi 

encontrada uma proporção pequena de tráfico de drogas (6,4%) e de roubos e afins (9%).  
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O crack é na maior parte das vezes uma droga entre várias consumidas pelos usuários. 

Cerca de 92% utilizam também o tabaco, e 84% o álcool (Fiocruz, 2013a, p.15). 

Com relação aos motivos que levaram os usuários a consumirem a droga, podemos 

observar a Tabela 1, abaixo: 

 

Tabela 1. Motivos que levaram ao uso de crack (pasta-base, merla e oxi), estimativa para 
o Brasil 

Motivo (%) 
Conseguiu a droga/ Sentiu vontade ou curiosidade de ter o efeito da droga 58,3 

Perdas afetivas/ Problemas familiares/ Violência sexual 29,2 
Por pressão dos amigos 26,7 

Vida ruim, sem perspectivas 8,8 
Perda do emprego/ fonte de renda 1,6 

Preço barato 1,3 
Fonte: elaboração própria a partir de Fiocruz (2013a, p.16) 

  

Acho interessante a estrutura das afirmativas conferida às razões pelo uso, levando em 

consideração que é justamente essa parte que diz respeito, de forma mais evidente, à trajetória 

anterior ao uso de crack. A opção “Sentiu vontade ou curiosidade”, no entanto, é quase 

redundante, pois se confunde com o próprio ato de usar a droga. Isto é, partindo do 

pressuposto de que só ingerimos aquilo que sentimos vontade, perguntar “você ingeriu porque 

sentiu vontade?” é pouco relevante (poderia ser diferente?). Não surpreendentemente, essa foi 

a opção mais relatada (58,3% das respostas).  

 Um aspecto interessante para o qual os pesquisadores chamaram atenção é a baixa 

participação do preço na decisão dessas pessoas, apenas 1,3% relatou isso como um motivo 

(Fiocruz, 2013a, p.16). Isso está em claro choque com o viés proibicionista: as pessoas não 

procurarm droga pela facilidade em adquiri-la (baixo preço), mas por outros motivos. 

 O tempo médio de consumo dos usuários é de cerca de 8 anos nas capitais, e de 

aproximadamente 5 anos no interior, o que sugere que a entrada do crack no interior é mais 

recente (Fiocruz, 2013a, p.16). Além disso, isso “contradiz as notícias comumente veiculadas 

de que os usuários de crack/similares teriam sobrevida necessariamente inferior a 3 anos de 

consumo” (Fiocruz, 2013a, p.16). Com relação à frequência de uso, mais da metade usa o 

crack diariamente, variando bastante, no entanto, o número de pedras (Fiocruz, 2013a, p.16). 

  

Com relação ao padrão de consumo, há uma ruptura com relação às demais variáveis 

apresentadas no relatório de pesquisa denominado “Livreto Epidemológico” (Fiocruz, 2013a). 
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Em todos os tópicos, com exceção daquele que trata dos anos de educação formal, os gráficos 

com as estatísticas são apresentados após um parágrafo explicativo, em que a porcentagem de 

cada variável é apresentada e explicada. No entanto, no tópico “padrão de consumo”, há um 

breve comentário sobre o número de pedras consumidas diariamente (em média), o que não é 

o assunto dos dois gráficos em barra que são apresentados na sequência. Os gráficos são 

intitulados: “Padrão de consumo de crack e/ou similares dos usuários, segundo local”, sendo o 

primeiro com os números referentes ao país, e o segundo um comparativo, das mesmas 

variáveis, entre “interior” e “capitais”. Não há, para cada barra, a legenda numérica com a 

apresentação do valor exato, obrigando o leitor a ter uma ideia aproximada (intervalar) de 

cada uma das barras (variáveis). Assim, com base nesse tipo de leitura (imperfeita), pode-se 

dizer que a porcentagem para cada padrão de uso é a seguinte: “usa todo dia a mesma 

quantidade” (quase 15%); “usa todo dia, uns dias mais, uns dias menos” (55%); “só uso de 

vez em quando, e uso enquanto tiver, sem controle algum” (menos de 15%); “só uso de vez 

em quando, e controlo o uso mesmo quando saio para usar” (entre 15 e 20%). (Fiocruz, 

2013a, p.17). Na sequência dos gráficos, um novo parágrafo que ignora suas variáveis, e 

discute o número de pedras que deve circular nas cracolândias, com uma rápida referência ao 

número absoluto de usuários em alguma cidade: “A frequência elevada, especialmente nas 

capitais, onde também se concentram cenas de maior porte com, por exemplo, 200 usuários, 

demonstra que a operação de uma cena de grande porte se traduz numa circulação e consumo 

de 3.200 pedras/dia, ou mesmo, 3.200 pedras/turno, considerando que a circulação de 

usuários se renove por turnos”  (Friocruz, 2013a, p.17). 

 Esta é uma das partes mais relevantes desse relatório de pesquisa – justamente o 

padrão de consumo, que poderia informar quantos usuários são de fato compulsivos, 

justificando o atual programa federal “Crack, é possível vencer”. Por que razão os números 

teriam sido tratados de forma tão superficial – se não fosse a existência dos dois gráficos, nem 

sequer teriam sido tratados, pois não aparecem em texto? O número de usuários total, como 

mostra a introdução do trabalho, é de 370 mil, mas qual é a proporção de usuários realmente 

dependentes da droga? Talvez a negação explícita da hipótese da “epidemia do crack” não 

seja compatível com a mobilização de recursos sendo feita, atualmente, para o “problema do 

crack”, por parte do governo federal – quem, justamente, acionou a Fiocruz para realizar a 

pesquisa. No entanto, não é possível afirmar que tenha sido esse motivo – sem dúvida, erros 

acontecem em relatórios e uma possibilidade seja, simplesmente, que esta seção do relatório 

não tenha sido revisada ou elaborada de forma mais rigorosa. 
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 Na sequência, o tópico é o uso compartilhado dos “apetrechos” (Fiocruz, 2013a). 

Pelos dados do material, 70% dos usuários o fazem (Fiocruz, 2013a, p.18). Isso é preocupante 

pelo maior risco de contração de doenças, em especial a hepatite viral, afirmam os 

pesquisadores (Fiocruz, 2013a, p.18). A imensa maioria dos usuários não faz uso de drogas 

injetáveis (90%) (Fiocruz, 2013a, p.19). 

 Com relação à “intoxicação aguda (overdose)” (Fiocruz, 2013a, p.20), cerca de 8% 

relataram haver tido, nos 30 dias anteriores à pesquisa, algum episódio desses. No entanto, 

esse número pode ser impreciso, pois é baseado na autopercepção, e problemas 

cardiovasculares e respiratórios podem ser confundidos com overdose (Fiocruz, 2013a, p.20). 

No entanto, uma porcentagem dessa porcentagem realmente sofreu desse problema pelo uso 

de crack, 44,7%, enquanto 22,4% dizem ter sido devido ao uso de álcool (Fiocruz, 2013a, 

p.20). Com isso, infere-se que apenas cerca de 3,6% dos usuários relataram overdose por 

conta do crack70, lembrando que esses relatos nem sempre são precisos, e portanto o número 

pode ser ainda menor, na prática. 

 Dentre as mulheres, 80% não estavam grávidas no momento da pesquisa (Fiocruz, 

2013a, p.21). Elas parecem usar a droga por tempos menos prolongados do que os homens, 

72,8 meses contra 83,9 meses dos homens.  

O comportamento sexual entre homens e mulheres é de risco, 39,5% informaram não 

ter usado o preservativo em nenhuma das relações sexuais realizadas no mês anterior 

(Fiocruz, 2013a, p.22).  

Com relação às doenças, a prevalência de HIV é de 5%, de hepatite tipo c de 2,6% e 

de tuberculose de 1,7% (Fiocruz, 2013a, p.25). 

Uma pergunta dessa pesquisa que toca este trabalho de forma evidente é: “Aspectos 

considerados importantes para facilitar o acesso e uso de serviços de atenção e tratamento 

para usuários de crack e/ou similares” (Fiocruz, 2013a, p.26), conforme podemos visualizar 

na Tabela 2 abaixo: 

Tabela 2. Aspectos considerados importantes para facilitar o acesso e uso de 
serviços de atenção e tratamento para usuários de crack e/ou similares 

 
(%) 

Que o serviço seja gratuito 94,1 
Que serviços de saúde básicos (como cuidados com feridas na 

boca) sejam disponíveis no local 93,9 
Que alimentação seja disponível no local 93,8 

                                                
70 Reparar que essa conta não foi feita nem explicitada na pesquisa.  
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Que banho e outros cuidados de higiene sejam disponíveis no 
local 93,5 

Que o serviço ofereça ajuda para conseguir emprego 92,5 
Que o serviço ofereça ajuda apra escola/curso 92 

Que o serviço ofereça ajuda para conseguir atividades de 
lazer/esportes 91,7 

Que os serviços sociais básicos (como encaminhamento para 
abrigo) sejam disponíveis no local 87,2 

Que o serviço esteja aberto em horário conveniente 84,2 
Que você mantenha o seu anonimato (ou seja, que você não 

tenha que dar informações pessoais) 67,4 
Que o serviço seja localizado próximo de onde você costuma 

usar drogas 63,2 
Que a polícia não tenha acesso ao local 59,9 
Fonte: elaboração própria a partir de Fiocruz (2013a, p.26) 

  

Dentre os aspectos considerados importantes pelos usuários, nota-se uma grande 

ênfase numa estrutura de ajuda que leve em consideração várias necessidades de assistência 

social, em que a não-presença da polícia foi apontado como motivo relevante é importante 

para 60% dos usuários.  

Agora, na próxima seção exploro algumas etnografias feitas na cracolândia da cidade 

de São Paulo. 

2.8 A cracolândia: uma economia e uma sociedade (à parte) 

 

 A etnografia de Heitor Frugóli Jr. e Enrico Spaggiari, denominada “Networks and 

Territorialities: an ethnographic approach to the so-called cracolândia [“crackland”] in São 

Paulo”  enfatiza, em primeiro lugar, a condição itinerante da chamada cracolândia, com o 

objetivo de ir além do estigma71 a que os usuários são normalmente submetidos, analisando as 

redes de relações e conexões entre usuários frequentadores da cracolândia.   

 Os pesquisadores entraram em contato com a ONG de redução de danos “É de Lei”, e 

acompanharam os trabalhos dos redutores de danos nas ruas da cracolândia, além de terem 

permanecido, por um dia, nas dependências da ONG, para acompanhar o trabalho de 

atendimento aos usuários.  

                                                
71 Do que é exemplo o seguinte trecho: “By studying this neighborhood, we inevitably developed a 
more systematic view of what is customarily called cracola ̂ndia. It is much more than a series of 
highly stigmatized representations given by the media, which in a certain way, are a current form of 
criminalizing poverty. The media gives the impression that crack use and poverty is found throughout 
the neighborhood and the vicinity, and not just a part of it (as expressed in hundreds of news articles 
studied).” (Frugoli Jr e Spaggiari, 2011, p.553). 
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 Um aspecto que é mencionado logo de início pelos autores é a opinião negativa de 

alguns membros da ONG a respeito da chamada “Operação Limpa”, que teria dificultado o 

trabalho dos redutores de danos (Frugóli Jr e Spaggiari, 2011, p.560).  

 Além disso, em suas idas à cracolândia, a chegada eventual de um policial parece 

sempre ter causado grande incômodo nos usuários, que invariavelmente se afastavam nessas 

ocasiões, com a exceção de alguns que estivessem, eventualmente, dormentes ou sem 

condições físicas de se afastarem (Frugóli Jr e Spaggiari, 2011). 

 Nas diversas visitas que os pesquisadores fizeram, foi possível constatar o uso 

constante de mangueiras para afastar os usuários da porta dos estabelecimentos comerciais. 

Isso foi relatado também pelo jornalista entrevistado para essa dissertação, que afirmou que 

seria comum a expressão “tá moiado”, para referirem-se ao uso desse artifício (Diário de 

Entrevista, 11/6/2013).  

 

Sobre a relação dos usuários com a polícia, o seguinte trecho é ilustrativo:  

 

Certain changes in the dynamics of the occupation of the space by the 
crack users could also be seen, as police control increased significantly, 
forcing the users to move about the streets much more – even though 
they still maintained certain points of concentration, as observed. We 
frequently had the impression that when the police showed up the users 
would dis- perse but then return – slowly or quickly – to the same 
places (Frugóli Jr e Spaggiari, 2011, p.564, grifo nosso). 

  

Isto é, mesmo quando não há uma operação com esforços tão concentrados quanto a 

que ocorreu em janeiro de 2012, há uma rotina e lógica de “gato e rato” no dia-a-dia da 

cracolândia. 

Assim, embora possamos afirmar que os usuários estejam, grosso modo, dentro do 

quadrilátero do Projeto Nova Luz, não é possível dizer que seus limites geográficos 

permaneçam sempre os mesmos. Esse foi um dos achados dos pesquisadores, que perceberam 

a aglomeração esparsa de usuários por diversos pontos, além da constante mudança provisória 

de local sempre quando há a presença de policiais (Frugóli Jr e Spaggiari, 2011).  

Além disso, há uma discussão acerca do uso da expressão “nóia”. Dentre os usuários, 

muitos negam de forma muito enfática não serem “nóias”, pois estes são aqueles usuários 

compulsivos e que não apresentam, em suma, diginidade (Frugóli Jr e Spaggiari, 2011, 

p.569). Ao que parece, a categoria “nóia” é utilizada mais por aqueles que estão fora do grupo 

de usuários, e de forma muito mais específica pelos próprios usuários para designar aqueles 
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que fazem um uso compulsivo e degradante da droga. Há, portanto, sofisticações no uso 

social dessa expressão.  

Os usuários também demonstraram, verbalmente, acreditar na possibilidade de 

controle de sua dependência, conforme podemos observar no seguinte trecho:   

 

(...) those who smoked crack also believed that they could take some 
precautions (such as alternating consumption with water, milk, soft 
drinks, or food, taking a bath or resting, leaving a longer time between 
the days when it was used, or not staying in the streets with the others). 
(Frugóli Jr e Spaggiari, 2011, p.571) 

 

Essa visão de que os usuários podem controlar o vício está de acordo com a visão 

desmistificada72 a respeito do uso de crack apresentada pelos autores Reinarman e Levine, 

que apresentarei mais adiante. 

Um outro trabalho etnográfico que joga luz sobre o ambiente da cracolândia e as 

interações ali existents é aquele de Selma Lima da Silva, que em sua dissertação de mestrado 

apresentada ao Departamento de Práticas de Saúde Pública da USP, “Mulheres da Luz: uma 

etnografia dos usos e preservação no uso do crack”, focou no público feminino da cracolândia 

– prostitutas e não prostitutas.  

O início da dissertação já aponta para uma crítica para o caráter epidemológico com 

que geralmente é encarado o uso de crack. Os padrões de sociabilidade que são tecidos, bem 

como os diferentes códigos de conduta e significados que são construídos na interação. Nas 

palavras da autora:  

 

(...) entender este contexto [de uso de crack] significa considerar que a 
busca dos efeitos desejados pode estar vinculada, também, ao circuito 
que os oferece e à forma de conduta apropriada para a circulação 
nesse espaço, construindo-se um estilo e uma estética próprios que 
possibilita a identificação com seus pares e pelos “outros”, 
estabelecendo-se um padrão de sociabilidade. (Silva, 2000, p.1, grifo 
nosso) 

 
 

                                                
72 Adiantando a discussão, esses autores dizem haver quatro mitos a respeito do uso de crack, sendo 
eles: (i) “o crack é uma droga diferente da cocaína”; (ii) “o crack é instantaneamente e 
inevitavelmente uma droga que causa dependência”; (iii) “o crack se espalhou para todos os setores 
da sociedade”; (iv) “o crack causa crime e violência” (Reinarman e Levine, 2004). No caso da 
afirmação colocada, os usuários que se declaram racionais estão dialogando com o segundo mito 
levantado pelos autores, isto é, “o crack é uma droga que inevitavelmente causa dependência”.  
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Assim, é importante levar em consideração não apenas o uso em si da substância, mas 

o contexto em que essas pessoas se inserem, levando em consideração que um conjunto de 

representações73 está sendo utilizado, fazendo com que o indivíduo busque esse espaço por 

motivos que transcendem o uso do crack.   

Com relação ao uso, a pesquisadora notou que existem mecanismos dos quais os 

usuários se utilizam para evitar utilizar a droga para além daquilo que julgam apropriado. Por 

isso, as mulheres entrevistadas tinham o costume, muitas vezes, de tomar um copo de leite 

depois de consumir a pedra, e tinham o hábito de procurar alimento para evitar fumar 

novamente, havendo, para elas, uma relação entre saciar a fome e uso do crack. A relação das 

mulheres com o consumo aparece permeada por regras e critérios que fogem do quadro 

traçado pela mídia e por outros meios de que o vício pelo crack seria instantâneo e que todos 

os usuários seriam, necessariamente, desprovidos de razão. 

A pesquisadora ainda questionou as usuárias a respeito das diferenças entre os gêneros 

na cracolândia, e o que obteve de resposta foi que as mulheres se “acabariam” mais depressa 

do que os homens. Além disso, há, segundo Silva, uma flagrante masculinização de muitas 

mulheres, que buscam com isso, aparentmenete, maior respeito e afastamento da noção de que 

seriam submissas (Silva, 2000). 

Ao perguntar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, as mulheres que faziam 

programa relatavam procurar o diagnóstico das doenças em seu corpo, ignorando, muitas 

vezes, o diagnóstico médico. A noção de que um ‘corpo magro é um corpo doente’, e de que  

‘se há cicatrização de feridas o corpo é sadio’, em especial no que se refere ao vírus HIV, é 

frequente. Além disso,  a seletividade no uso ou não uso da camisinha nos programas 

dependiam, em alguns casos, da apresentação pessoal e do asseio do indivíduo (Silva, 2000). 

Considero particularmente interessante que a noção de higiene, narrada pelas usuárias na 

etnografia da pesquisadora, seja utilizada como fator de respeitabilidade e saúde, já que esse é 

um critério muitas vezes usado contra a população da cracolândia.  

A etnografia feita por  Bruno Gomes e Rubens de Camargo, “Tornar-se noia: trajetória 

e sofrimento social nos usos de crack no centro de São Paulo”,  explora, também quanto as 

fronteiras da cracolândia são móveis, já que a cada intervenção policial há um deslocamento 

momentâneo da aglomeração (Gomes e Camargo, 2004). 

                                                
73 Uso “representação” no sentido definido por Marcos Alexandre, em seu artigo “Representação 
social: uma genealogia do conceito”. Segundo o autor, a representação é um tipo específico de 
conhecimento, que faz parte da vida das pessoas pelo veículo do senso comum, elaborado de forma 
social e que “funciona no sentido de interpretar, pensar e agir sobre a realidade” (Alexandre, 2000, p. 
127). 
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Além disso, os pesquisadores também perceberam a presença constante da polícia, 

pelo próprio relato dos usuários – que obtiveram ao acessar a região em conjunto com os 

redutores de dano da ONG É de Lei:  

 

A região tem vivido nos últimos anos intensas ações repressivas sobre 
as pessoas ligadas ao uso de crack, usuários e pequenos traficantes. 
Assim, os usuários costumam ver os diferentes grupos que trabalham 
na região de forma polarizada: existem aqueles que estão “do lado 
deles”, e os que estão “contra eles”, do lado da polícia. O trabalho do 
redutor não é bem visto pelos policiais, e muitas vezes os redutores 
sofrem revistas policiais junto aos usuários. Estes geralmente veem os 
redutores como pessoas que estão do seu lado no conflito. Isso fica 
aparente nas conversas, que geralmente se iniciam com comentários 
sobre a tensão do lugar, a intensidade das ações policiais e a 
dificuldade de se ficar no local. O redutor é percebido também como 
alguém que está ali para interferir na existência deles, surgindo assim a 
ideia de cuidado (Gomes e Camargo, 2004, p.573, grifo nosso) 

 

Os pesquisadores também falaram com um ex-presidiário que está no local (“Vejota”), 

que está ali vendendo drogas e que ostenta diversas tatuagens pelo corpo (algumas delas 

indicam que ele já havia matado policiais). Vejota reclama do fato de os policiais acharem 

que todos que estão ali, sem distinção, são “nóias”, quando, na realidade, apenas um subgrupo 

faz uso compulsivo da droga: “O ‘noia’, no entanto, segundo ele, é aquele que fuma 

descontroladamente, a qualquer custo, fazendo qualquer coisa para conseguir a droga, mas 

nem todos os usuários dali estão nesta condição.” (Gomes e Camargo, 2004, p.580). 

Conversam também com uma outra usuária, Shirley, que diz fazer programas mas 

estar tão doente e deprimida que já não consegue mais realizar suas atividades mínimas 

diárias. Diz estar com uma infecção no pulmão e ter sido recebida de forma fria pelo médico 

que procurou, que teria lhe dado um sermão por ser usuária de crack. 

 
Em relação ao serviço de saúde, são constantes os relatos dos usuários 
de como, quando são identificados como usuários de crack, 
normalmente não são atendidos, por conta do estigma que carregam. 
Foi isso que aconteceu a Shirley, e dessa forma acaba tendo que 
suportar o sofrimento de sua doença ali na rua. Com as possibilidades 
restritas pela precariedade das políticas públicas voltadas à população 
em situação de rua e pelo estigma que carrega ao ser identificada como 
usuária de crack, resta-lhe então ficar junto aos outros na 
movimentação em torno da venda e do consumo do crack, apesar de 
não conseguir fumar. (Gomes e Camargo, p.583) 
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Esta seção também está baseada na tese de doutorado de Taniele Rui, “Corpos 

abjetos: etnografia em cenários de uso e comércio de crack”, já mencionada ao longo deste 

texto. A pesquisadora acompanhou o trabalho de grupos de redução de danos em duas 

cidades: São Paulo e Campinas.  Estudou tanto a região da cracolândia na cidade de São 

Paulo, objeto deste trabalho, quanto a chamada “boca do Paranapanema”, na região de 

Campinas.  A respeito do funcionamento interno da cracolândia, Taniele Rui traz dados muito 

interessantes.  

Em primeiro lugar, aspectos da economia 74  da droga são úteis para ajudar a 

compreender o ambiente da cracolândia. Os usuários que fazem uso extremo da droga, os  

“nóias”,  buscam trocar tanto dinheiro quanto, eventualmente, objetos de valor, para conseguir 

obter a droga. De acordo com Taniele, nesse campo reina a arbitrariedade: um objeto novo e 

aparentemente de muito valor, como um patins (roller) semi-novo, pode ser rejeitado, 

enquanto, ao mesmo tempo, um bastão de madeira pode ser aceito. Isto é, não existem regras 

no escambo75, não existe padrão de aceitação. A única regra é a do desfavorecimento: o 

comprador é sistematicamente explorado, por assim dizer – o traficante considera, para fins 

de troca, um preço muito inferior ao preço real do bem. Existe, inclusive, uma questão de 

horário. Trocas feitas pela madrugada sofrem uma depreciação ainda maior (Rui, 2012). 

Embora a venda de crack exista e seja, muitas vezes, associada76 ao PCC (Primeiro 

Comando da Capital), também é verdade que esta mesma organização criminosa se 

preocupou em tirar o crack do rol de drogas vendidas nas penitenciárias de São Paulo, 

segundo Taniele, ao debruçar-se sobre o trabalho de Karina Bondi (2010). Segundo o trabalho 

de Bondi, citado por Taniele Rui, Marcola77 teria afirmado na CPI (Comissão Parlamentar de 

Inquérito) do Tráfico de Armas que o PCC teria chegado a um consenso para tirar o crack da 

composição de sua oferta de drogas dentro dos presídios, pois isso teria gerado ao menos duas 

situações difíceis, como uma (i) degradação em um nível extremo por parte do sujeito 

                                                
74 A autora aponta que o comércio é uma das poucas práticas que “devolve” a humanidade dos 
“nóias”, o que pode ser observado no trecho a seguir: ““No âmbito das ideias, se julga o nóia pela 
perda de auto-controle, da dignidade e do respeito dos pares. Um zumbi é lançado ao mundo 
fantasmagórico. Mas é o comércio que instaura a relação e, ainda, que os devolve à 
‘humanidade’(...).” (Rui, 2012, p.164) 
75 A esse respeito, nas palavras da autora: “(...) a obtenção do crack implica uma troca monetária; mas 
não só. Muitos outros intercâmbios estão envolvidos. Comumente se fala sobre a entrega de relógios, 
de equipamentos eletrônicos, de roupas, de tênis e de alimentos em troca de droga (...)” (Rui, 2012, 
p.153) 
76 A autora ressalta a importância da cautela com esse tipo de associação, conclusão que chega a partir 
da leitura de outros trabalhos pois, ao que parece, é comum a associação fantasiosa com o PCC para 
toda e qualquer “boca”, não sendo necessariamente verdadeiro o vínculo (Rui, 2012). 
77 Marcola é considerado o principal nome de liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC). 
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comprador e a (ii) dificuldade em se conseguir o pagamento das dívidas por conta dessa 

mesma degradação (Rui, 2012, p.146-8). Além disso, Taniele Rui em seu trabalho traz um 

outro elemento: no Rio de Janeiro, durante muitos anos, os traficantes teriam se recusado a 

vender o crack78, por considerarem que seus consumidores morreriam rapidamente, tornando 

pouco interessante o empreendimento (Rui, 2012, p. 163). Assim, podemos extrair desta parte 

ao menos duas razões para esse comportamento de restrição de venda: (i) um argumento de 

ordem moral, no sentido de que os dependentes seriam avaliados como “degradados”, sendo 

justificável que a venda fosse interrompida79, em muitos casos, e (ii) o argumento utilitário, 

de que o negócio da venda de crack seria menos rentável do que a venda de outras drogas, daí 

sua retirada.  

Essa economia particular e essas interações entre traficantes e usuários é bastante 

particular ao caso do crack. O fato da pedra ser barata, oscilando seu preço entre R$ 5 e R$ 

10, faz com que um público específico se utilize desta. Segundo dados da pesquisa explorada 

anteriormente, “Estimativa do número de usuários de crack e/ou similares80 nas capitais do 

país”, a maior parte dos usuários é “não-branca”81 (80%), predominantemente composta por 

homens (80%), solteiros (60%), e com baixa escolaridade – menos de 20% apresentavam o 

                                                
78 A esse respeito, reproduzo a fala de Taniele, a seguir: “É preciso lembrar, por exemplo, que por 
muito tempo se disse que, enquanto a venda de crack esteve restrita ao estado de São Paulo (por cerca 
de uma década), traficantes do Estado do Rio de Janeiro se recusavam a vender a droga porque 
consideravam que seus consumidores morreriam rapidamente. Ou seja, nessa “lógica” não fazia 
“sentido” um comércio que tinha tempo limitado de duração. Igualmente o debate sobre o crack 
ser uma droga ‘barata’ animou jornalistas e pesquisadores. Enquanto uns insistiam que a causa da 
dependência era o baixo preço, outros argumentavam que o consumo continuado fazia o barato sair 
bastante caro.” (Rui, 2012, p.163, grifo nosso) 
79 Rui, mais uma vez citando o trabalho de Bondi, menciona o caso das mães dos filhos usuários que 
recorrem aos traficantes para que estes interrompam a venda de crack aos seus filhos, por estarem já 
num estado excessivamente degradado, e os traficantes, ao que parece, em muitas situações 
concordoram, indicando a existência de considerações de ordem moral na decisão. (RUI, 2012, p.149). 
80 Os pesquisadores definiram como similares o oxi, a merla e a brita. 
81 O uso da categoria “não-branca” pode ser questionado, já que adota o “branco” como padrão. No 
entanto, parece que os próprios autores da pesquisa reconhecem que essa expressão é pouco usual, já 
que a utilizam entre aspas no documento original (“não-brancos”). É possível que haja algum motivo 
mais forte para que esse agrupamento tenha sido feito, por exemplo para comparar a representação de 
“não-brancos” na população pesquisada com a representação da população brasileira explorada no 
censo do IBGE, o que é feito de forma explícita no texto do Livreto Epidemológico da pesquisa: “Há 
um predomínio importante de usuários “não-brancos” nas cenas de uso (cerca de 20% dos usua ́rios de 
crack/similares no Brasil eram de cor branca). Na população geral, segundo o Censo 2010 (IBGE), os 
“não- brancos” correspondiam a aproximadamente 52% da população brasileira, o que sublinha a 
sobrerrepresentação de pretos e pardos (utilizando as categorias do IBGE) em contextos de 
vulnerabilidade social, como observado nas cenas de crack.” (Fiocruz, 2013a, p.9). Para um debate 
sobre as categorias raciais utilizadas por estudantes e a problematização de seu uso em pesquisas, ver 
Rosemberg e Rocha (2007). Para a evolução do uso da variável raça na sociologia, ver Guimarães 
(2003). 
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ensino médio completou ou incompleto (Fiocruz, 2013a). Além disso, cerca de 40% dos 

entrevitados passavam tempo expressivo de seu tempo na rua e mantinham seu uso, 

financeiramente, por meio de bicos e trabalhos informais que realizavam (65%) (Fiocruz, 

2013a). Quando questionados a respeito da motivação para o uso da droga, 58% respondeu ter 

sido por ter “Conseguido a droga/ Sentiu vontade ou curiosidade de ter o efeito da droga” e 

29% por conta de “Perdas afetivas/ Problemas familiares/ Violência Sexual” (Fiocruz, 2013a, 

p.16). Dentre os aspectos considerados importantes para facilitar o acesso e uso de serviços de 

atenção e tratamento para usuários de crack e drogas similares (oxi, merla e brita), os 

respondentes afirmaram preferir (i) que o serviço seja gratuito (94%); (ii) que serviços de 

saúde básica – como cuidados com feridas na boca – estejam disponíveis no local (94%), 

entre outras variáveis, havendo, também, a variável “que a polícia não tenha acesso ao local” 

(60%) (Fiocruz, 2013a, p.26, grifo nosso). Ou seja, 60% acha importante que a polícia não 

esteja no local para conseguir acesssar o uso de serviços de atenção e tratamento. 

Levando em consideração todos esses dados apresentados ao longo deste capítulo, 

parto agora para a apresentação do referencial teórico que permite um olhar diferente para a 

cracolândia: a construção social do problema. 

 

Capítulo 3: A construção Social do Problema 
 

Levando em consideração que os atores participantes da Operação Centro Legal, a 

maneira como os jornais divulgaram a intervenção e as muitas variáveis de análise possíveis, 

este capítulo foi dividido em diferentes temas, pelos quais a visão da operação e do uso de 

crack podem ser interpretados.  

Este capítulo foi dividido, portanto, da seguinte forma: “o desvio”; “o estigma”; “o 

indivíduo e a acusação social”; “poder e medicina: Foucault”; “mídia e pânico moral”; “crack: 

uma epidemia?” e, finalmente, item “opinião pública”. 

3.1 O desvio 
 

Um dos aspectos mais importantes dessa pesquisa é a visão do crime enquanto uma 

convenção social que obteve êxito em se firmar enquanto lei. Nesse sentido, o crime analisado 

aqui – uso de drogas - é pensado em função de suas condicionantes sociais, representações, 

percepções e reações dos atores sociais que estiveram presentes na elaboração ou execução da 

Operação Centro Legal de 2012.s 
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O objeto dessa pesquisa, que apresenta uma faceta claramente jurídica – o crime uso 

de drogas e a intervenção policial, é explorado a partir da perspectiva sociológica, com base 

na literatura da chamada “sociologia do desvio”, com os trabalhos de Howard Becker 

(“Outsiders”) e de Erving Goffman (“Stigma”).  

O tema do “desvio” ou “comportamento desviante” foi abordado por diversos teóricos. 

Uma característica importante é que, embora esse tema tenha sido abordado por teóricos de 

diferentes áreas, não existe, propriamente, autores que articulados entre si constituam uma 

“escola” ou, ainda, uma “corrente de pensamento”.  

Existem, é claro, algumas características comuns entre os diferentes pesquisadores, 

mas não, propriamente, uma determinada abordagem que seja considerada fixa e que reúna 

pesquisadores em torno de uma mesma metodologia, de acordo com David Downes e Paul 

Rock, autores do livro que faz uma resenha do debate sobre desvio, denominado 

“Understanding Deviance”, de 2007. 

Nesse contexto de alta diversidade de abordagens, o próprio conceito “desvio” está em 

disputa.  

 A noção que será utilizada nesta dissertação será aquela de Howard Becker, sociólogo 

norte-americano. Para Becker, o desvio é caracterizado como um ato que gera reprovação 

social, e passa então a ser rotulado (“labelled”) como desviante. Sob essa perspectiva, atos 

desviantes são um subproduto social e cultural, não possuindo qualquer qualidade 

problemática em termos absolutos.  

A esse respeito, reproduzo as palavras de Becker: 

 

(...) social groups create deviance by making the rules whose infraction 
constitutes deviance, and by applying those rules to particular people 
and labeling them as outsiders. From this point of view, deviance is not 
a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the 
application by others of rules and sanctions to an “offender”. (Becker, 
1963, p.9) 

 

A definição de Becker é especialmente útil para este trabalho, porque centraliza a 

definição de “desvio” no grupo que reage, de alguma forma, a ele. Nesse sentido, os policiais, 

os formuladores de políticas públicas contra drogas e a própria aprovação ou reprovação da 

população tornam-se mais importantes no entendimento do problema do que o ato desviante 

em si.  

Isso está, também, em conformidade com a visão que Moeller explora no estudo de 

Luhmann: sendo a realidade uma construção, como os formuladores de políticas públicas tem 
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construído essa realidade – a das cenas de uso de crack? Daí parte a minha opção teórica por 

observar, de forma mais atenta, as diferentes reações, que tem, acredito, um papel importante 

no desenho da política pública de drogas.  

A chamada “labelling approach”, que surgiu na década de 60, da qual Becker faz 

parte, representa, essencialmente, um abandono da visão de que a sociedade é um “todo” 

pacífico, de acordo com Sérgio Salomão Shecaira, em seu livro, “Criminologia”, de 2004, e 

daí a opção pelo foco no dissenso e na reação do grupo social. Reproduzindo as palavras do 

autor:  

 

O movimento criminológico do labelling approach, surgido nos anos 
60, é o verdadeiro marco da chamada teoria do conflito. Ele significa 
(...) a substituição de um modelo estático e monolítico de análise social 
por uma perspectiva dinâmica e contínua de corte democrático. (...) 
Assim, a idéia de encarar a sociedade como um “todo” pacífico, sem 
fissuras interiores, que trabalha ordenadamente para a manutenção da 
coesão social, é substituída, em face de uma crise de valores. (Shecaria, 
2004, p.273) 

 

Isso fez com que o sistema de controle social e as suas consequências voltasse ao foco 

dos pesquisadores. A chamada “labelling approach” “desloca o problema criminológico do 

plano de ação para o da reação (dos “bad actors” para os “powerfull reactors” (Shecaira, 

2004, p.290). A Polícia é, sem dúvida, um “powerfull reactor”. Esse deslocamento faz com 

que a interação entre aquele que foi estigmatizado com o rótulo de desviante e os que o 

acusam de assim sê-lo ganhe força ímpar (Shecaira, 2004, p.292). Está nessa interação a 

chave para compreender, no caso de minha pesquisa, a política dirigida sobre a cracolândia. 

A ênfase na criação da regra no ambiente social é uma característica marcante do 

pensamento do autor, conforme podemos observar no texto a seguir: 

 
All social groups make rules and attempt, at some times and under 
some circunstances, to enforce them. Social rules define situations and 
the kinds of behavior appropriate to them, specifying some action as 
“right” and forbidding others as “wrong”. When a rule is enforced, the 
person who is supposed to have broken it may be seens as a special 
kind of a person, one who cannot be trusted to live by the rules agreed 
on by the group. He is regarded as an outsider. (Becker, 1967, p.1, 
grifo nosso) 
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 Como o desvio é essencialmente definido para um determinado grupo, os 

desviantes 82  podem achar perfeitamente natural o desvio, considerando uma lógica e 

argumentos que não são usualmente aceitos pelos “outros”. Assim, pessoas que se engajam de 

forma habitual numa prática desviante tem suas próprias razões para considerar seu 

comportamento aceitável, e podem vir a considerar os que não quebram as regras os 

verdadeiros “outsiders”, de acordo com Becker. Trata-se, assim, de uma opção racional 

alternativa àquela amplamente aceita e “tradicional”. A esse respeito, é interessante o trecho 

do autor que é apresentado a seguir: “At the extreme, some deviants (homosexuals and drug 

addicts are good examples) develop fullblown ideologies explaining why they are right and 

why those who disapprove of and punish them are wrong” (Becker, 1967, p.3). Assim, os 

usuários de droga teriam um arsenal argumentativo que fundamentaria a sua decisão, 

diferentemente de um senso comum que coloca o desviante como sendo alguém com 

“propensão natural” a cometer certo tipo de ilicitude ou, ainda pior, diferentemente do que 

alguns acreditam ser, meramente, uma questão de “maldade”83, o que é uma etiqueta 

comumente atribuída àqueles desvios considerados mais “graves” pelo grupo social.  

 A esse respeito, Becker afirma: “Finally, just how far ‘outside’ one is (...) 

varies from case to case. We think of the person who commits a traffic violation (...) not very 

different from the rest of us (...) Crime such as murder, rape, or treason lead us to view the 

violator as a true outsider.” (Becker, 1967, p.3). Assim, parece que a intensidade da 

condenação moral a respeito do comportamento desviante advem de quão próximo de nós 

julgamos estar o outro. 

 Nesse sentido, sabemos que dentre os usuários de drogas, a depender da 

droga utilizada e da frequência do hábito, existem diferentes percepções a respeito do status 

desse indivíduo que se propõe a utilizar a substância. Um alcóolatra, por exemplo, por utilizar 

uma droga lícita em excesso, pode ser considerado um desviante mais próximo, já que 

podemos pensar que este “peca”, basicamente, pela quantidade, sem entrar no incerto terreno 

das drogas consideradas ilícitas.  

 A visão que grande parte da sociedade tem de um usuário compulsivo de 

álcool, por exemplo, certamente não é a mesma que esta tem em relação a um usuário 

compulsivo de crack.  

                                                
82 Sem considerar os desviantes um grupo de pessoas que tem como única característica a prática 
considerada desviante, conforme tento explorar na seção “Notas Metodológicas”. 
83 De acordo com pesquisa do Instituto DataFolha, de setembro de 2012, 58% dos entrevistados 
responderam que a maior causa da “criminalidade” seria a “maldade das pessoas”. 
http://pesquisas.org.br/noticias/tendencia-conservadora-e-forte-no-pais-diz-datafolha-dp1  
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 Grande parte das pessoas tende a tratar o desviante em primeiro lugar pelo 

seu status pessoal de “outsider”84, para depois considerar as outras possíveis dimensões, se é 

que chegam a ser consideradas (Becker, 1967). Por outro lado, as regras que são criadas em 

âmbito social não são, para o autor, universalmente aceitas. Pelo contrário, estas regras estão 

em disputa e fazem parte do processo político da sociedade. Tendo considerado o desvio 

como uma prática social como outra qualquer, diferindo apenas pelo fato de ser condenada 

por um grupo de pessoas que rejeita a moral por trás dessa ação,  o autor passa, então, a 

estudar o grupo de usuários de maconha  - as condições que o leva a optar pelo uso; a maneira 

como procedem para tentar esconder seu desvio dos não-desviantes e os códigos 

compartilhados entre usuários. 

 Essa etapa, no estudo de Becker, tem uma característica claramente 

etnográfica e, neste trabalho, buscarei utilizar, essencialmente, das observações e estudos 

etnográficos feitos por outros pesquisadores. 

 Nesse momento, uma ressalva importante: embora a análise de Becker possa 

ser aproveitada para o caso da cracolândia, em especial seu caráter mais abstrato que é o foco 

na reação social, na figura do empreendedor moral, dos criadores de regras e na figura dos 

desviantes em si, o estudo de caso do autor foi baseado em usuários de maconha. Nesse 

sentido, há uma grande diferença entre os usuários estudados pelo autor e os usuários de crack 

que, inclusive, expõem-se diariamente num espaço público para levar a cabo sua intenção de 

uso da substância. No caso da cracolândia, há uma surpreendente fusão pública entre os dois 

universos, o dos desviantes e dos não-desviantes. São os transeuntes da região e os usuários, 

que se veem, se identificam, e seguem suas vidas. Já no estudo de Becker vemos uma clara 

preocupação dos usuários em não serem vistos, para citar pelo menos uma diferença de 

comportamento importante. 

 Para citar aspectos da pesquisa do autor que podem ser aproveitados para a 

análise da cracolândia, podemos falar de uma etapa que ocorre no caso do uso da maconha e 

também no caso do crack, que é a etapa de formação de um grupo de pessoas interessadas no 

desvio. O autor afirma que juntar-se a um grupo desviante é uma etapa importante para o 

usuário, o que é claramente o caso na região da cracolândia.  

 Com essa adesão, ao menos duas consequências são identificadas por 

Becker: (i) grupos desviantes tendem, de forma muito mais intensa do que não-desviantes, a 

                                                
84 Sobre esse ponto, o seguinte trecho é elucidativo: “One receives the status as a result of breaking a 
rule, and the identification proves to be more important than most others. One will be identified as a 
deviant first, before other identifications are made.” (Becker, 1963, p.33) 
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racionalizar a sua posição e a justificar sua atividade  de um ponto de vista histórico, legal e 

psicológico; e (ii) os indivíduos que aderem a grupos aprendem a levar adiante sua atividade 

incorrendo no menor número de problemas possíveis, já que dentro do grupo existem figuras 

mais experientes que, em contato com os novatos, podem passar adiante seu conhecimento a 

respeito das possíveis soluções para os contratempos do dia-a-dia (Becker, 1963, p.39).  

 A percepção de que a ligação entre as pessoas do grupo desviante é 

importante leva à conclusão de que é essa dinâmica anterior – a social – que efetivamente 

“molda” a ocupação da região do centro. Ela está ocupada por essa dinâmica, os usuários são 

abordados diariamente por grupos das mais diversas orientações, como os redutores de 

danos85 (Rui, 2012) e portanto, não é permeada pela ausência de vida, pelo contrário, a 

cracolândia é um universo rico que é perpassado pela figura controversa do usuário. 

 

3.2 O estigma 
 

 O conceito de “estigma”, conforme definido por Erving Goffman, em seu 

livro, “Stigma: notes on the management of spoiled identity”, de 1963, é útil para 

compreender alguns processos sociais de reação ao uso de crack, numa linha similar ao 

conceito de desvio. 

 Erving Goffman inicia seu livro explicando a origem da palavra. Teria sido 

usada, primeiramente, pelos gregos, em referência a sinais corporais propositalmente 

construídos para expôr o status moral inadequado de um indivíduo. Normalmente, tratava-se 

de um corte ou uma queimadura, e era usado em escravos, criminosos e traidores. Essa pessoa 

deveria ser evitada, em especial em lugares públicos.  

 O estigma é, segundo o autor, um atributo que é designado a uma pessoa 

considerada má, perigosa ou fraca. Essa pessoa é considerada, assim, diferente de outras 

naquela categoria de pessoas disponíveis para ela ser, e de um tipo menos desejável 

(Goffman, [1963], p.2). É, então, reduzida a uma pessoa “manchada”, e deixa de ser um um 

indivíduo comum: “(...) reduced in our minds from a whole and usual person to a tainted, 

discounted one. Such an attribute is a stigma, especially when its discrediting effect is very 

                                                
85 Definição de redução de danos, de acordo com a Associação Internacional de Redução de Danos: 
“Redução de danos é um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos associados 
ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas. Por 
definição, redução de danos foca na prevenção aos danos, ao invés da prevenção do uso de drogas; 
bem como foca em pessoas que seguem usando drogas.” (IHRA, 2010). 
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extensive.”  (Goffman, [1963], p.2). Aqueles que não se afastam das expectativas sociais são 

chamados de “normais” pelo autor (“normals”).  

O termo estigma pode ser usado tanto em relação a um indivíduo que tem 

“descrédito”, isto é, seu estigma é conhecido e público, como aquele que pode vir a receber 

um descrédito (“descreditable”), pois seu estigma é mantido em segredo. No caso da 

cracolândia, os usuários estão na primeira categoria. Dentre todas as possíveis fontes de 

estigma, como deformações físicas, há também as matizes de caráter individual que são 

percebidas como “fraquezas”, sendo o uso de drogas um dos exemplos dados pelo autor. Essa 

“fraqueza”, do ponto de vista daqueles que observam o estigmatizado, permite que lhe sejam 

imputados defeitos adicionais que não tem relação direta com o desvio inicial. Sobre esse 

assunto, o seguinte trecho de Goffman é interessante:  

 

By definition, of course, we believe the person with a stigma is not 
quite human. On this assumption we exercise varieties of 
discrimination, through which we effectively, if often unthinkingly, 
reduce his life chances. We construct a stigma-theory, an ideology to 
explain his inferiority and account for the danger he represents, 
sometimes rationalizing an animosity based on other differences, such 
as those of social class. (...) We tend to impute a wide range of 
imperfections on the basis of the original one (...) (Goffman, [1963], 
p.3, grifo nosso) 

 
 

No caso da cracolândia, a primeira afirmação parece bastante precisa: “we believe the 

person with a stigma is not quite human” (Goffman, [1963], p.3). De fato, no caso da 

cracolândia, a visão de que o estigmatizado não é exatamente humano aparece com 

frequência, inclusive pela própria mídia, que chama os usuários de “nóias”, “zumbis”86 e 

“mortos-vivos”.  

                                                
86 Sobre o uso dessa expressão, uma campanha da Associação Parceria Contra as Drogas (APCD) é 
emblemática. A associação fez um trailer em formato de “teaser” de um suposto filme que teria sido 
feito no Brasil, e que seria lançado em breve, com a presença de atores estrangeiros – de início, há 
uma repórter loira e de olhos azuis que fala, em alemão, em um cenário de noticiário, que haveria uma 
explosão incontrolável de um “caos” no Brasil. Em seguida, o título do suposto filme indica ao 
telespectador do que se trata o “caos”: “Zombies: the origin” (APCD, 2013). Passados alguns dias de 
divulgação do “trailer-teaser” na internet, que havia gerado, até o dia 9/12/2013, 17.105 “likes” na 
rede social Facebook e 375.887 visualizações no site de vídeos, YouTube, houve a revelação de que 
na verdade se tratava de uma campanha publicitária e “educativa” contra o crack (APCD, 2013a). 
Com as intenções já reveladas, um novo vídeo passou a circular, em que atores caracterizados 
efetivamente como zumbis – lentes de contato que simulavam os olhos vistos em mortos vivos nos 
filmes de terror, pele totalmente maquiada simulando secura e sujeira, diversas lesões no rosto e 
manchas de sangue, olhos pintados em seu contorno com lápis preto, e um comportamento com 
lampejos de agressividade pela suposta abstinência em que se encontrariam durante o suposto 
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Essa falta de humanidade parece vir da crença generalizada de que o único aspecto da 

individualidade dessas pessoas é o uso de crack, que absorve as demais características do 

indivíduo, visão essa teoricamente alinhada com um argumento científico, que discutiremos 

mais para frente. 

O autor também faz uma colocação a respeito da percepção que o próprio 

estigmatizado pode ter de sua condição considerada especial: 

 

Also, it seems possible for an individual to fail to live up to what we 
effectively demand of him, and yet be relatively untouched by this 
failure; insulated by his alienation, protected by identity beliefs of his 
own, he feels that he is a full-fledged normal human being, and that we 
are the ones who are not quite human. He bears a stigma but does not 
seem to be impressed or repentant about doing so. (Goffman, [1963], 
p.4) 

 

Assim, da mesma forma que Becker, Goffman vê o alvo do estigma (“stigma bearer”) 

como um indivíduo que pode, também, ver os outros como sendo não propriamente humanos, 

e levar uma vida em que a existência de seu estigma não faz com que ele veja a si mesmo 

como um indivíduo menos completo. Becker afirma que, para um “outsider”, os outros podem 

ser vistos como “outsiders”, já que este cria uma determinada filosofia de vida que é 

simplesmente distinta daquela amplamente aceita. 

Via de regra, por essa desconsideração dos sujeitos estigmatizados enquanto seres 

humanos totalmente capazes, muitas vezes há grande condescendência com relação aos seus 

hábitos e capacidades cognitivas. O autor explora situações em que as pequenas conquistas do 

estigmatizado são tratadas como sinais de capacidade fora do comum.  

Para ilustrar esse argumento, Goffman dá um exemplo concreto de um "criminoso 

profissional" que entrevistou. Este afirma ler, dentre outras obras, aquelas de Simone de 

Beauvoir, o que sempre causa choque e comentários condescendentes (“patronizing”) por 

parte de não-desviantes, o que gerou desconforto para esse indivíduo, segundo seu próprio 

relato, transcrito pelo autor em seu livro (Goffman, [1963], p.10). 

                                                                                                                                                   
“depoimento” feito às câmeras sobre seu vício. Para dar maior veracidade à campanha, no final, a 
frase: “as falas dos personagens desse filme foram retiradas de depoimentos verídicos de usuários de 
crack” (APCD, 2013a). As fotos da campanha podem ser vistas no Anexo 1, pois julguei importante 
trazer as representações que são feitas dos usuários de crack (“zumbis”) na mídia, nesse caso, uma 
campanha da APCD que chegou a ser exibida em algumas salas de cinema, além da tentativa de 
“viral” na internet, com uma forte moral implícita, nesse caso, de “guerra às drogas”, num contexto 
em que se afirma, de forma explícita, que dependentes não são humanos e podem “passar” seu vício 
para os “humanos saudáveis”. 
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Aqueles que compartilham do estigma irão tratar o estigmatizado com naturalidade, e 

é nesse ambiente, com seus “pares” de estigma, que este pode encontrar uma base para 

organizar sua vida, ao mesmo tempo em que tem que abrir mão de si para viver nesse 

“semimundo”: “but he must resign himself to a half-world to do so.” (Goffman, [1963], p.20). 

 O usuário compulsivo de crack, os verdadeiros “nóia” para aqueles que 

frequentam a cracolândia, por razões que merecem ser exploradas mais a frente, é o usuário 

de drogas mais estigmatizado, sendo considerado pelos não-desviantes e pelos próprios 

usuários de outras drogas um “corpo abjeto”, como bem explora Taniele Rui, em sua Tese de 

Doutorado defendida na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, em 2012, 

denominada “Corpos abjetos: etnografia em cenários de uso e comércio de crack” (Rui, 

2012). A autora fez uma pesquisa etnográfica rica, acompanhando grupos de redução de 

danos, nas cracolândias de São Paulo e Campinas. Assim, sua tese de doutorado permite 

“insights” importantes acerca da cena do uso e das pessoas que frequentam a cracolândia. O 

chamado “nóia” 87, o usuário compulsivo de crack, é o foco da antropóloga. A respeito da 

percepção de distância entre desviante e não-desviante, é importante o seguinte trecho da tese 

de doutorado da autora: 

 
(...) estamos diante de uma situação [de uso compulsivo do crack] em 
que percepções simbólicas e morais, de higiene e de sujeira, bem como 
de conhecimentos da patogenia encontram-se numa relação 
‘estranhamente estreita’. Supostamente submetidos aos ‘poderes 
devastadores’ da substância, os usuários de crack escapam às noções de 
higiene, de asseio corporal, de cuidado com a saúde e com a estética; 
logo também, às nossas noções de sujeira e de desmazelo corporal; eles 
invertem radicalmente as nossas concepções de autonomia individual e, 
acima de tudo, nos questionam acerca dos limites da experiência 
humana. (Rui, 2012, p.8). 

  

 Os limites da experiência humana são questionados, para Goffman, pelos 

“normais”, sempre que estes se deparam com indivíduos estigmatizados, o que é o caso desses 

usuários estudados por Taniele: “nos questionam acerca dos limites da experiência humana.” 

(Rui, 2012, p.8). Características como a higiene o asseio, o cuidado com a saúde e com a 

estética são tratados de tal forma distinta daquela aceita socialmente que o resultado é 

considerar os usuários como sendo não-humanos. 

                                                
87 De acordo com a autora, “nóias” são “aqueles que, por uma série de circunstâncias sociais e 
individuais, desenvolveram com a substância uma relação extrema e radical, produto e produtora de 
uma corporalidade em que ganha destaque a abjeção” (Rui, 2012, p.9). 
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 Essa percepção, que basicamente reduz o desviante ao seu desvio ou ao seu 

estigma, como vimos, é um aspecto caro tanto a Becker, quanto a Goffman e a Taniele Rui, 

por se tratar, justamente, de uma dimensão fundamental na compreensão das relações dessas 

pessoas com as não-desviantes e com o próprio Estado.  

 Agora, gostaria de ressaltar a aplicação do conceito de Goffman e Becker, 

vistos acima, a um caso específico: aquele de Hiroito Joanides, o “Rei da Boca do Lixo”, 

apresentado no Capítulo 2 desta dissertação, inicialmente utilizado como fonte para descrever 

o ambiente onde hoje se encontra a cracolândia. O “Rei da Boca” é um exemplo importante 

de pessoa estigmatizada para esta dissertação, pois o processo de “labelling” se desenrolou 

justamente no Centro da cidade de São Paulo, contexto mais próximo, portanto, do que aquele 

presente na análise de Howard Becker, feita nos Estados Unidos, e por se tratar de uma 

ilustração do argumento de Goffman, como irei explorar agora, à medida que apresenta 

muitos dos elementos explorados pelo autor de “Stigma”. 

*** 

  Hiroito Joanides afirma que teria recebido o título de “Rei da Boca do 

Lixo” por razões equivocadas, acusado falsamente de um crime que nunca cometera 

(“parricídio”)88.  

 Alguns anos após a sua condenção (incriminação) pública, embora nunca 

tenha sido preso, por falta de provas que o ligassem ao suposto crime que cometera, o autor 

                                                
88 O teria levado Hiroito Joanides à “desgraça social”, nas palavras do autor. O pai do autor foi 
assassinado a múltiplas facadas. Joanides foi acusado do homicídio do próprio pai, e o principal 
suspeito, aos olhos do autor – um indivíduo de origem libanesa que apresentava, inclusive, ferimentos 
de faca na mão direita e que teria sido levado até a delegacia - foi liberado da acusação, sem motivo 
aparente. Ele sugere, de forma implícita, que teria havido algum tipo de acerto entre o delegado e o 
principal suspeito, e que diante da pressão midiática pela solução do caso e a sua incipiente fama de 
criminoso na região da Boca do Lixo, ele haveria se tornado o perfeito bode expiatório da ocasião. As 
declarações de que ele seria o principal suspeito – ainda que não houvesse qualquer prova que o 
ligasse à cena do crime – provacaram uma verdadeira exclusão social de Hiroito, que passou a ser 
visto como “parricida”, para usar sua palavra. É nesse momento que Hiroito, embora tenha sido 
apenas acusado de um crime, sofreu um profundo e sombrio ponto de viragem em sua vida: as pessoas 
e os jornais criaram, para ele, um “perfil criminoso”, tendo a prostituição sido considerada um dos 
principais indícios de sua “tendência criminosa”, o que ele ironiza, já que muitos homens poderosos e 
considerados “moralmente corretos” frequentavam o lugar. O seu pronto ostracismo social fez com 
que ele retornasse à Boca do Lixo: “Estigmatizado já pela pecha de parricida, voltava em busca não 
mais de satisfação sexual, mas de refúgio. Pressionado por toneladas de manchetes sensacionalistas, 
que teimavam, diariamente, em apontar-me como ‘o principal suspeito’, o ‘parricida impune’. Vendo 
em cada olhar, mesmo do de parentes e amigos, uma suspeita velada ou a dúvida expressa, relegado 
por uns e evitado por outros, meu coração enche-se primeiro de dor suprema, de desespero e pavor, 
para depois, num crescendo, irem se transformando em ira e revolta. E retornei ao único lugar onde 
ainda me fazia aceito, onde a pecha que carregava não era de molde a fazer com que se me evitassem, 
como a um leproso. Retornei para delinquir, com as armas do ódio e da revolta, fazer-me, tornar-me 
um valente entre os valentes, um bandido, o Rei da Boca do Lixo.” (Joanides, [1977], p.73) 
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veria sua vida mudar completamente: os jornais o chamariam de “monstro”, nunca mais 

conseguiria um emprego “formal”, nas lojas onde costumava trabalhar na região central e 

teria, com isso, tido como imperativo adentrar e aprofundar a sua relação com aqueles da 

“Boca do Lixo”, pela sua nova incapacidade para conseguir posições de emprego junto aos 

não-desviantes, para usar a nomenclatura de Becker, já que era conhecido por “monstro”, 

socialmente (Joanides, [1977]). Daí sua referência sempre muito amarga ao seu título de “Rei 

da Boca”, pois ele nunca teria tido a intenção de ganhar tal posto (Joanides, [1977]). 

 A acusação inverídica teria se dado em larga medida, argumenta, pelo seu 

envolvimento em um episódio anterior, em que teria defendido sua então namorada de um 

agressor89, o que teria lhe rendido uma certa “fama” (Joanides) na região. 

 Ainda que se trate do caso de uma “label” (Becker) injustamente imputada, 

por assim dizer, é interessante notar que, pelo fato dos “normais” (Goffman) acreditarem estar 

fazendo a opção correta por desprezá-lo e rotulá-lo como “parricida”, o caso de Hiroito 

mostra os efeitos que a estigmatização pode trazer (“ostracismo”, lendas urbanas, 

impossibilidade de viver uma vida “normal”). 

 A história do “Rei da Boca do Lixo” mostra que, apesar de todas as suas 

particularidades de trajetória, a força da pressão social no sentido de que ele buscasse uma 

espécie de submundo onde seria finalmente aceito era grande, uma vez rotulado como 

desviante. O processo de rotulação tem efeitos profundos sobre a trajetória do indivíduo. Isso 

fez com que o cálculo de quais seriam suas possibilidades de carreiras futuras se alterasse 

profundamente, já que não poderia mais almejar uma convivência harmoniosa com os 

“normais” (Goffman): em última instância, o estigma que Joanides passou a carregar mudou 

as opções disponíveis a sua própria identidade90. Ele não poderia mais ser quem quisesse, o 

                                                
89 Um determinado dia, sua então namorada e prostituta começou a ser perseguida por um homem que 
queria forçá-la a ter uma relação sexual, sem a devida troca monetária, tentando submetê-la por meio 
do uso da força. Hiroito presenciou a agressão. Como o homem tentava, já a partir da rua, forçá-la a 
entrar em um dos hotéis, Joanides interveio, começou a brigar com o sujeito que, ao que parece, 
segundo o relato do autor, era muito mais forte do que ele. Na cena que levaria ao final trágico, apesar 
de Hiroito já ter dado seis tiros no homem, este, de constituição muito mais robusta (“Neanderthal”), 
continuava avançando em direção a Hiroito, com um pau que havia encontrado na rua de cerca de 60 
centímetros, mirando em sua cabeça. Nesse momento, ao perceber que poderia ser morto, e já bastante 
ferido, Joanides atirou no peito de seu agressor. Seria já o sétimo tiro. Algumas horas depois, esse 
homem morreria e Hiroito ficaria, então, muito conhecido na região como assasssino. Ele se 
apresentou à delegacia alguns dias depois e foi liberado, por terem considerado um caso de legítima 
defesa. Após esse episódio, ele foi embora da Boca do Lixo, por ter ficado profundamente 
impressionado com o evento (Joanides, [1977]). 
90 O próprio autor faz uma reflexão sobre a sua nova condição: “Quando se fala de um delinquente, a 
imagem que surge, a ideia que se forma no espírito do ouvinte obedece à rigidez de uma concepção 
apriorística, estereotipada, segundo a qual o sujeito-delinquente aparece como um ser subumano, ou 
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que Joanides reconhece explicitamente: haveria de se tornar monge ou de aprofundar seus 

laços com aqueles “desajustados sociais” (Joanides, [1977]). 

 A desumanização discutida por Taniele Rui, Goffman, Becker, aparece aqui 

mais uma vez. A busca pelas “tendências individuais” 91  que Misse também enfatiza, 

conforme mostrarei neste capítulo, também está presente neste caso.  

 De fato, carregar um estigma sequestra a identidade do indivíduo e retira-lhe 

a humanide: “Um gangster não sofre dores de dente, da mesma forma que uma princesa não 

arrota (se é que me entendem).” (Joanides, [1977], p.78) 

Assim, a sua ênfase em afirmar o quanto era, em realidade, um indivíduo tão 

humano92 quanto qualquer outro, é tocante no contexto de sua narrativa, pois se nota a 

necessidade de defender-se de anos e anos de ostracismo e tratamento diferenciado por 

considerarem Hiroito o  “monstro” assassino do próprio pai (“parricida”). 

A ambiguidade entre quem é “mocinho” e quem é “bandido” no imaginário social 

também foi explorada pelo autor, especficiamente no momento em que havia sido torturado, 

durante a madrugada, pelos policiais, para que confessasse o crime – de assassinato – o que 

nunca fez, já que se dizia inocente. Ao longo de seu relato, diz, sarcasticamente, admirar os 

policiais, por terem tido a capacidade de torturá-lo e de massacrá-lo sem, no entanto, 

deixarem quaisquer marcas visíveis (Joanides, [1977]).  

                                                                                                                                                   
pelo menos destituído de muitas das propriedades e qualidades humanas. É um vício do espírito, 
causado pela má informática impingida pelo cinema, pela literatura, pela imprensa, pela televisão, que 
frente à necessidade maior de agradar aos seus públicos, quase que se limitavam a explorar o lado 
negativo das coisas, a parte má dos indivíduos, o trágico e o horrível dos acontecimentos, donde, na 
‘aldeia global’, na estereotipação constituída por seus aspectos e caracteres mais baixos, maus, feios e 
sujos. É consequência de uma exigência do público.” (Joanides, [1977], p.77) 
91 O autor discute esse ponto: “Por assim ser, por força disso tudo é que não posso crer que, como 
pretendem, de uma qualquer forma acabaria por tornar-me delinquente. Não me tenho na conta de tão 
imbecil a ponto de, em qualquer tempo, por livre e espontânea vontade, muito naturalmente, sem 
pressão ou coação alguma, escolher abraçar, todo risonho, uma vida marginalizada, na companhia de 
indivíduos que de meus iguais, em questão de cultura, educação e idiossincrasia nada tinham. (...) Em 
conclusão, generalizando o problema, a verdade é que não existem indivíduos de personalidade 
congenitamente voltada para a delinquência, como uma subespécie predestinada ao crime. A 
criminalidade é um fenômeno, um produto social. No dizer de Quételet, ‘a sociedade encerra dentro de 
si o germe de todos os crimes. Ela, de certo modo, prepara-os. O criminoso é instrumento que os 
executa.’ Ou, em outras palavras, o que chamam ‘meio criminal’ é o meio mesmo.” (Joanides, [1977], 
p.79, grifo nosso) 
92 Menciona, inclusive, como sendo um episódio fundamental para a sua decisão de entrada no mundo 
do crime o fato de sua própria noiva duvidar de sua versão dos fatos com relação ao assassinato do 
pai: ela pede para que ele reafirme sua inocência diante da acusaçãoe, naquele momento, decide 
romper o noivado: “Foi com aquela pergunta que se rompeu, justamente com o namoro de três anos, a 
última fibra daquele meu castigado coração jovem.” (Joanides, [1977], p.75) 
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Assim, percebemos que a história de Joanides, personagem importante da região que 

mais tarde abrigaria a cracolândia, tem um ponto em comum com esta, apesar do grande lapso 

temporal entre os dois, e a despeito das diferenças com relação ao tipo de desvio cometido: a 

“pecha” (Hiroito) ou “label” (Becker). 

O tratamento diferenciado a que foi submetido Hiroito, por um conhecimento que se 

firmou como verdadeiro, por partir, de alguma forma, da própria delegacia e, de maneira 

muito mais significativa, em termos de capacidade de ventilação de ideias, dos jornais (“mídia 

amarela”), acusando-lhe de algo que não havia feito e construindo uma espécie de “perfil”, é 

muito similar ao que os dados coletados nessa pesquisa informam sobre a cracolândia.  

Hoje, podemos enumerar muitos pontos de coincidência entre as duas histórias. Em 

primeiro lugar, (i) os jornais que repetem expresssões estigmatizantes, como “zumbis” e 

“mortos vivos” – no caso de Hiroito, “monstro”; (ii) a crença forte e difusa de que haveria 

uma tendência à repetição do ato desviante, pelo fato de já ter ocorrido alguma vez, como se 

uma coisa fosse decorrência quase lógica da outra; (iii) a re-afirmação constante de que todos 

os usuários ali são, na verdade, usuários compulsivos e estão perdidos, quando em realidade, 

uma parte muito pequena é realmente dependente química (conforme discuto na seção que 

trata dos “mitos” do uso de crack, neste capítulo), enquanto no caso descrito por Hiroito 

percebe-se, pelo relato do autor, uma certa tendência por parte de policiais e da mídia de tratar 

os habitués da Boca do Lixo como “desajustados sociais” (Hiroito), isto é, todos são 

estigmatizados, independentemente de quaisquer matizes; (iv) a existência de  um tratamento 

diferenciado aos usuários, que oscila entre condescendência pura (“patronizing”, para usar a 

mesma expressão de Goffman), nojo (“respirando pessoa aidética” Diário de Entrevista, 

10/9/2013) e medo, o que também parecia ocorrer no ambiente descrito por Joanides; (v) a 

crença generalizada de que o ato desviante necessariamente absorve toda a individualide dos 

sujeitos, que são ou totalmente indefesos e quase inimputáveis, ou elementos criminosos e 

sempre afetados pela substância que consomem. 

 

3.3 O indivíduo e a acusação social 
 

 

Neste tópico, pretendo abordar dois temas. O (i) tipo-ideal do conceito de indivíduo 

existente hoje, pela construção de Michel Misse e de Robert Bellah, este último como um 

complemento à construção do primeiro, para contrastar a percepção que se tem a respeito do 

indivíduo da cracolândia com os tipos-ideais explorados pelos dois autores; o processo de (ii) 
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acusação social formulado por Michel Misse, como uma ferramenta para ajudar a 

compreender a maneira como os atores entrevistados descrevem e, no limite, acusam o 

indivíduo da cracolândia de ser usuário de droga ilícita. Por fim, tratos desses dois temas nas 

falas dos atores entrevistados. 

Assim, este tópico apresenta três subseções: “3.3.1 O sujeito e o autocontrole”; “3.3.2 

Incriminação e Acusação Social” e “3.3.3 O indivíduo e a incriminação nas falas dos 

entrevistados”.  

3.3.1 O sujeito e o autocontrole 
 

O sociólogo Michel Misse explora, em sua tese de doutorado, o conceito da 

“incriminação”. É útil para esta dissertação à medida que ajuda a elucidar o processo social 

que pode levar à rotulação.  

A “incriminação” foi usada, por Misse, para explicar o que o autor chama de uma 

“acumulação de violência” na cidade de Rio de Janeiro. 

O autor explora, antes, a partir de Foucault, Bellah, Tocqueville, Marx, Polanyi e 

outros autores, a maneira pela qual o indivíduo moderno teria sido construído socialmente. O 

chamado individualismo moderno teria como características principais aquelas que são 

especialmente valorizadas numa sociedade de mercado (Misse, 1999). 

O autor coloca, então, a existência de uma tensão entre a dimensão interior e subjetiva 

do sujeito, que chama de suas paixões, e os interesses demarcados pelo interesse do mercado. 

Isso ocorre porque, nesse tipo de sociedade, uma segurança “ontológica” se faz necessária, 

demandando uma série de comportamentos que permitam que esta floresça (Misse, 1999).  

Em outros palavras, o problema hobbesiano da segurança tem que ser “resolvido”, e 

um caminho importante para que isso ocorra é a aceitação, pelos indivíduos, de um 

individualismo: hierárquico ou “shakespeareano” (Misse, 1999, p.52). Numa sociedade de 

mercado, os indivíduos são “potencialmente desafiliáveis, egoístas e, portanto, perigosos” 

(Misse, 1999, p.52).  Por conta disso, várias regras de caráter devem ser observadas, para que 

haja harmonia na convivência e para que a reputação dos indivíduos permaneça intacta e as 

trocas possam ocorrer.  

Considerando que o autor coloca a construção do indivíduo como uma tensão entre 

impulsos internos (“paixões”) e mundo externo, há situações de conflito entre esses dois 

imperativos (desejo versus comportamento em âmbito social). Nessas situações em que existe 

conflito entre as paixões internas e o cálculo de interesses feito em âmbito social, o 

individualismo moral eclode como uma solução de compromisso (Misse, 1999, p.52). Isto é, 
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um conjunto de regras de comportamento, aglutinadas em torno do que se entende por 

individualismo, “resolve” este conflito. 

Quais são essas características almejadas? O “valor de si” passou a ser socializado 

nessa sociedade, e deriva do aspecto central do individualismo: o autocontrole (Misse, 1999, 

p.52). O autocontrole é, para Misse, a racionalidade que melhor realiza os interesses dessa 

sociedade, na “abstinência (estatalmente controlada, em último caso) do recurso à força para 

fins individuais, na emulação de um status próprio, individual (e não mais estamental) à 

preferência por seguir as regras do convencionalismo, das boas maneiras e da civilidade” 

(Misse, 1999, p.52).  

Trata-se, em suma, de uma racionalidade que “auto-controla o imediatismo do desejo 

e das paixões” que “logo se transformará em força moral independente do cálculo individual” 

(Misse, 1999, p.53).  

Assim, embora a soceidade do livre mercado tenha a liberdade como valor máximo, 

num certo sentido o indivíduo não é propriamente livre, já que precisa obedecer a uma série 

de expectativas e regras sociais com respeito a seu comportamento, que é visto como sendo o 

seu “valor” (“valor de si”).  

Os preceitos da sociedade de livre mercado não foram estabelecido sem um tipo de 

regulação, e a chamada “liberdade de mercado” vem atrelada a uma série de comportamentos 

e de pressões sociais que se estabelecem e que se colocam contra o homem que, sendo assim, 

não pode ser verdadeiramente livre (Polanyi, [1972], p.298), para usar a crítica de Polanyi, no 

original ao qual Misse faz referência.  

Interessante a maneira como Misse constrói o nó entre os autores que exploraram o 

individualismo e Polanyi: haveria um conceito que perpassaria toda a modernidade que é o do 

autocontrole das paixões. Esse autocontrole seria o elemento fundamental de valorização do 

indivíduo na sociedade de mercado, em que sua capacidade de conter-se serveria de moeda de 

troca do seu próprio valor (“valor de si”).  

Esse tipo de indivíduo, idealizado socialmente, tem um “engate” muito claro com as 

políticas de drogas, o que o sociólogo explora em seu artigo “As Drogas como problema 

social”, de 2011. Neste, Misse afirma: 

 

Como sociólogo, proponho desvincular analiticamente o tratamento da 
questão “as drogas como um problema social” como um problema “das 
drogas”. A reação moral e normalizadora que vincula o consumo de 
diferentes tipos de substâncias a vícios de comportamento é a principal 
responsável pela criminalização conjuntural dessas substâncias e não 
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está comprovado que apenas e exclusivamente o seu uso seja causa 
isolada de comportamentos violentos na esmagadora maioria de seus 
consumidores. A desnormalização do comportamento que se segue, 
muitas vezes, ao seu consumo, produz uma reação social mais 
repressiva quanto maior for a desvalorização, pelo consumidor, de que 
o indivíduo deva manter constante vigilância sobre seu comportamento. 
(Misse, 2011, p.1) 

 

 
Neste trecho, percebemos que Misse explora a reação social ao uso, em sintonia com 

algo explorado por Becker e apresentado no início deste capítulo: julgamos os “outsiders” de 

forma mais ou menos dura a depender do nível de proximidade que atribuimos ao outro com 

relação a nós mesmos. Há, no entanto, uma nuance importante no argumento de Misse: a 

noção de proximidade é construída a partir do critério “grau de autocontrole”, quanto menor 

for o autocontrole que o “desviante” aparentar ter aos olhos dos não-desviantes, maior será a 

reação moral de reprovação a sua conduta.  

Isto é, o problema do uso da droga pode ser visto como a não-aderência de indivíduos 

usuários à moral dominante (“reação moral normalizadora”), o que faz com que um discurso 

de reprovação seja criado, não se tratando, propriamente, de um problema “da droga”: daí a 

primeira frase do sociólogo: “Como sociólogo, proponho desvincular analiticamente o 

tratamento da questão ‘as drogas como um problema social’ como um problema ‘das 

drogas’.” (Misse, 2011, p.1). Para dizer, na sequência: “não está comprovado que apenas e 

exclusivamente o seu uso [droga] seja causa isolada de comportamentos violentos na 

esmagadora maioria de seus consumidores.” (Misse, 2011, p.1). Assim, toca em um ponto que 

irei explorar mais adiante: trata-se, muito mais, de um discurso de controle, conforme a 

construção de Foucault que explorarei mais adiante, ainda neste capítulo, do que um assunto 

“científico”93 respaldado por lei.  

Trata-se de um imperativo moral de uma sociedade que preconiza o autocontrole 

como elemento de fundamental importância para um sociedade de mercado (Misse, 1999). 

Daí vem a necessidade do controle do comportamento e da “retirada”  desse “vírus” 

do centro da cidade. A universalização de um tal comportamento minaria o funcionamento da 

sociedade, e a sua manifestação é vista como uma ameaça. Além disso, Misse afirma que a 

mídia teria “estilizado” uma relação entre droga e violência de uma forma tão premente que a 

                                                
93 Uso aspas aqui para designar o termo “científico” em sua acepção senso comum, da maneira como 
alguns entrevistados se referiram a esse termo: um conhecimento neutro que não está em disputa. 



 

 

77 

sociedade buscaria, assim, o culpado na vítima (usuário)94, quando, em realidade, trata-se, 

muito mais, de uma convenção conjunturalmente construída para dar vazão a uma 

determinada moral que recrimina o impulso e o desejo como veículos razoáveis de expressão 

do indivíduo.  

Ainda em sua tese, Misse afirma que o mercado coloca limites no que é legítimo ou 

não dentro da manifestação de interesses dos indivíduos. Os bens e serviços considerados 

legítimos serão, também, legais, e constituem-se, dessa forma, como mercadorias que podem 

ser reguladas pelo Estado.  

No entanto, os bens e serviços que tem relação direta com as paixões (que devem ser 

controladas) como “prazer físico, perversões, vinganças, jogos, proteção de drogas, escravos, 

objetos de saque, morte do adversário ou concorrente” (Misse, 1999, p.54) serão considerados 

ilícitos. Os mercados em que tais bens são comercializados, como o da prostituição e o do 

tráfico de drogas serão, é claro, ilícitos também. Nesses espaços, a relação entre interesses 

(“racionais”) e paixões muda, pois não há preocupação com a reputação ou a legitimação 

pública nos moldes tradicionais por parte dos indivíduos que participam desse meio (Misse, 

1999, p.54).  

Acredito que aqui podemos afirmar haver uma sintonia com o que havia sido proposto 

por Becker: nos grupos sociais desviantes, opera uma outra lógica de interação entre as 

pessoas participantes da prática condenada socialmente. Da mesma forma, o uso de crack e a 

venda da droga ilícita faz com que outro tipo de interação se desenvolva, em que o Estado não 

pode ser um intermediador dos conflitos, será, muitas vezes, parte. 

Com relação à maneira como as paixões são reguladas, Misse constrói o conceito de 

“incriminação e acusação social”. A autoregulação das paixões só seria possível, afirma o 

autor, graças à socialização da chamada acusação social, um de seus mecanismos mais 

importantes. 

*** 
 

Em “Habits of the Heart: individualism and commitment in american life”, Bellah 

explora, dentre outros temas, o individualismo norte-americano. Gostaria de explorar parte de 

seu argumento, aqui, pois o autor pode ser mobilizado para uma tentativa de compreensão da 

visão dos atores entrevistados com relação ao indivíduo que idealizam, ainda que Bellah tenha 

                                                
94 No original: “a mídia estilizou, nos últimos anos, a relação drogas/violência de tal modo que a 
opinião pública sente-se atraída mais uma vez a buscar o culpado na vítima” (Misse, 2011, p.1). 
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feito sua pesquisa nos Estados Unidos e, portanto, tenha captado suas conclusões analíticas 

em contexto e cultura diferentes. 

O autor explora algumas das histórias mais admiradas pelo público norte-americano, 

como o livro de Mark Twain, Huckleberry Finn, e as histórias de “western”, em que um 

“cowboy”, por seus traços individuais invejáveis, consegue realizar feitos incríveis. O ponto 

em comum entre essas histórias, afirma Bellah, é a força que se dá ao indivíduo que, apesar de 

ser secretamente conformista com relação aos principais valores da sociedade, este se 

desprende da maioria, afastando-se do ambiente social, conseguindo realizar aquilo que 

considera importante, demonstrando, assim, o seu caráter de indivíduo “especial” (Bellah, 

1982). Seus atributos individuais são tão interessantes que o êxito se torna um resultado 

inevitável.  

No primeiro capítulo, o autor explora a narrativa de quatro norte-americanos, que 

foram entrevistados para a pesquisa do autor, na tentativa de entender quais seriam os valores 

que estes mencionavam como sendo relevantes na sua autopercepção enquanto sujeitos, e 

quais eram os critérios norteadores de uma boa vida  (“good life”).  

Ao todo, haviam sido feitas duzentas entrevistas pela equipe de pesquisadores, no 

entanto foram escolhidos apenas quatro casos considerados emblemáticos para explorar mais 

a fundo no primeiro capítulo, pois estas traziam, argumenta Bellah, elementos representativos 

da amostra.  

Com relação à chamada “boa vida”, todos os entrevistados parecem concordar que 

essa é uma questão de escolha pessoal. Os meios para obter a possibilidade de escolha 

individual parecem ser dependentes do progresso econômico do indivíduo. Isto é, a variável 

econômica, por mais que muitos personagens totalmente diferentes tenham sido apresentadas, 

está presente, direta ou indiretamente, em todas as falas (Bellah, 1982). 

Ainda que em um contexto muito distinto, em um ano diferente (2012), num país 

diferente e para uma pesquisa radicalmente diferente, é interessante notar que os entrevistados 

para a minha dissertação também mencionaram o sistema capitalista (excludente) e a (não) 

integração à vida econômica como fatores que tenderiam a oprimir esses indivíduos de forma 

óbvia.  

É como se estivessem falando: como não estão na trilha de qualquer perspectiva de 

progresso econômico, não tem escolha alguma a não ser cair em seu vício. Compactuando, 

também, com o que Misse havia explorado anteriormente, que é a posição secundária que se 

delega à escolha pela emoção ou pela vazão desejos (“proibidos”) e prazeres em detrimento 

de uma escolha racional.  
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Acredito que, de forma mais evidente, a centralidade que é dada às características do 

indivíduo contribuem para uma visão de que os usuários da cracolândia têm algo de 

idiossincraticamente ruim.  

Segundo Bellah, a construção em torno de figuras míticas com características próprias 

de sua individualidade tidas como destacáveis, que levariam ao êxito em suas empreitadas, é 

um traço marcante do imaginário social dos Estados Unidos, e acredito que isso possa ser 

afirmado também ao caso brasileiro, mais especificamente à visão que temos do que deva se 

constituir como um indivíduo de “sucesso”.  

Nesse sentido, certamente os usuários da cracolândia constituem-se antípodas dessas 

características: traços que não são especiais, pelo contrário, mostram-se aquém da média em 

termos de autocontrole, além de apresentar um grande afastamento das atividades econômicas 

tradicionais, pois ainda que tenham atividades remuneradas, como mostra a pesquisa Fiocruz 

(2013), parecem dedicar uma quantidade grande de seu tempo à droga e a momentos 

desvinculados de produção material (ócio).  

Na próxima seção, gostaria de explorar o conceito da acusação social, para Misse. 

 

 

3.3.2 Incriminação e Acusação Social 
 

A chamada acusação social pode ser de dois tipos. Inicialmente, pode se constituir 

como um ato subjetivo, isto é, o indivíduo se acusa de algo, reconhecendo em sua conduta 

uma determinada ação reprovável. Uma outra opção é que esta seja exteriorizada, podendo ser 

de três tipos: (i) interpeladora, pois é dirigida de forma direta ao acusado e exige resposta; (ii) 

verbal, trata-se de uma agressão verbalizada, pura e simplesmente e, finalmente, (iii) indireta, 

como uma fofoca ou até mesmo um testemunho público (Misse, 1999, p. 56). 

A acusação do tipo interpeladora, que pode ser encontrada no direito, tem por sua vez 

duas situações possíveis, que dizem respeito à maior ou menor separação entre a figura do 

transgressor (agente) e da transgressão (fato). Embora esses dois elementos não possam ser 

completamente separados, pode existir, afirma Misse maior ênfase no último ou no primeiro 

(Misse, 1999, p.56-7).  

Quando a acusação recai sobre a transgressão (fato) e não sobre o transgressor 

(agente) – embora essa separação não seja completamente possível - o fato é apreciado de 

forma mais propriamente jurídica, pois é como se a lei tivesse plena capacidade para englobar 

o fato e, portanto, é suficiente para criar um determinado veredicto para a situação, não 
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havendo a necessidade de julgar o indivíduo em termos de caráter e tendências 

comportamentais. 

No entanto, nas situações em que a figura da transgressão e do transgressor se 

confundem, o que é mais frequente na modernidade por conta do maior peso que se dá aos 

atributos individuais e ao individualismo moderno, afirma Michel Misse, a lei, subitamente, 

perde fôlego, e ocorre aquilo que Foucault chamou, segundo Misse, de passagem da lei à 

norma: a lei vai se refugiar em uma construção moral mais ampla e abstrata (a norma). Isso 

cria uma situação que permite que o sujeito (e não mais apenas o fato) seja também 

perseguido, havendo, assim, busca das razões e motivos individuais para tanto, baseando-se 

numa leitura moral do indivíduo e de seus traços, que são utilizados como ferramentas 

explicativas para o ocorrido.  

Esse tipo de visão favorece a divisão entre “bons” e “maus” caráteres, e entre o “Bem” 

e o “Mal”. Esse processo foi esquematizado no Diagrama 1, abaixo. 

 

Diagrama 1. Mecanismo da acusação social quanto essa está baseada na confusão 

entre a figura do transgressor e da transgressão. 

 
fonte: elaboração própria a partir de Misse (1999) 

 

Assim, esse processo levaria, para Misse, à reificação do caráter do acusado: “A 

acusação especializa-se em refinar a associação do sujeito à transgressão, reificando seu 

caráter ou sua personalidade como homogeneamente transgressor ou não-transgressor.” 

(Misse, 1999, p.57). Isto é, acaba por ocorrer uma divisão entre “mocinhos” e “bandidos” por 

assim dizer.  

No caso da cracolândia, a acusação social mais nítida talvez seja a de que os 

indivíduos não tem auto-controle, pura e simples, já que, na visão senso comum as drogas e, 
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em especial, o crack, são tão perversas que retiram do sujeito qualquer resquício de 

inteligência e capacidade de escolha e, nesse sentido, o uso da droga é, a um só tempo, tanto a 

expressão da “ausência de autocontrole” do sujeito, quanto a sua causa, havendo, entre esses 

dois momentos, uma retro-alimentação contínua.  

Ao mesmo tempo que os usuários são “os diferentes”, existe um medo que é parecido 

a um receio de contágio em alguns momentos, como mostra a fala do policial: “respirando 

gente tuberculosa” (Diário de Entrevista, 10/09/2013), ou mesmo a fala de Matarazzo, 

mostrada anteriormente:  

 

Ela sem dúvida se transferirá, como um vírus. Onde encontrar campo 
fértil, vai proliferar. Nós temos de ir atrás. A cidade não é a casa da 
mãe Joana, onde cada um vem e faz o que quer, em qualquer lugar. (O 
Estado de S. Paulo, “Acabar com a Cracolândia, obsessão de 
Matarazzo”, 13 de março de 2005, Caderno Cidades, Página C3). 

 

 Interessante notar que a fala de Matarazzo revela tanto a equiparação da cracolândia a 

uma doença (um “vírus”) e portanto a possibilidade de contágio, quanto o ponto trazido por 

Teresa Caldeira que é o do controle, que exploro a seguir, quando diz: “a cidade não é a casa 

da mãe Joana, onde cada um vem e faz o que quer” (op.cit.) Isto é, a presença do “mal” se dá 

pela ausência de repressão ou de uma voz de comando que mostre que alguém é dono dessa 

“casa” que é a cidade, muito embora o então subprefeito da Sé pudesse ter trazido tantos 

outros elementos para explicar a razão da existência da cracolândia ou de sua permanência 

por tantos anos na região.  

*** 

Como um complemento analítico à colocação de Misse, com respeito às 

simplificações e criação de estereótipos que ocorrem por meio da incriminação social, é 

possível utilizar a chave explicativa presente em Teresa Caldeira, “Cidades e Muros: crime, 

segregação e cidadania em São Paulo”. Neste, Caldeira explora como o crime é percebido 

como um “mal inexplicável”, além de argumentar a existência de uma associação, por parte 

dos entrevistados para a sua pesquisa, entre aumento de assaltos e a presença de um 

determinado indivíduo estigmatizado, como explorarei adiante. 

Teresa Caldeira explora, em seu livro, narrativas dos moradores do bairro da Mooca 

em São Paulo, região que teria passado por um aumento do número de assaltos à mão armada, 

paralelamente a outras transformações de ordem econômica, como o aumento do número de 
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cortiços e uma certa pauperização de alguns de seus enclaves, em grande medida pela 

situação econômica do país à época (1989-1991).  

Ao entrevistar os moradores, buscando entender sua experiência no bairro e seu 

contato com o “crime” (essencialmente assaltos à mão armada), estes relatavam o quanto 

haveria a presença de um mal de difícil controle e apreensão, que teria se espraiado pelo 

bairro, para muitos devido à pauperização deste, e à chegada de pessoas do “Norte” (maneira 

que usaram para se referir aos nordestinos imigrantes), ainda que não utilizem, 

especificamente, a palavra “mal”. Na análise feita pela autora, é possível perceber a existência 

do mecanismo de incriminação social descrito por Misse, à medida que os entrevistados 

parecem muito seguros, em sua maioria, de que o “mal” é muito determinado e evidente, 

caindo no discurso do “bandido”, em oposição ao “mocinho”, que seria o morador da Mooca 

antes das mudanças pelas quais o bairro passou.  

Mobilizando Misse, acredito ser possível afirmar que isso vem do fato de que o 

“crime” se afasta radicalmente da moral que preconiza a não-contenção, e, portanto, só pode 

parecer absurdo diante de uma suposta maioria que segue valores alinhados ao espírito dessa 

sociedade de mercado95 (marcada pelo autocontrole e pela fixação).  

Pela análise que Caldeira fez das entrevistas, o que teria permitido que esse mal se 

espalhasse seria a não-contenção estatal diante desse fenômeno, razão pela qual a autora 

afirma que o crime seria, para seus entrevistados, uma questão de autoridade (sua ausência) 

(Caldeira, 2011, .90).  

Acredito que essa afirmação esteja interligada de uma forma bastante interessante 

àquela definida por Misse: os indivíduos que optam pela entrada no universo do crime 

abdicam desse tipo específico de autocontrole pessoal, mas não só: abdicam, 

simultaneamente, do controle difuso que a participação na economia lícita (livre mercado) 

impõe sobre seus agentes, e que pressupõe o chamado individualismo moral e as regras de 

civilidade que moldam o comportamento do sujeito de tal forma que sua relação contratual 

com o Estado (ainda que fantasiosa, como afirma Misse) seja mantida.  

Num certo sentido, talvez os moradores da Mooca estejam afirmando o que Caldeira 

apontou (ainda que não estejam, evidentemente, mobilizando essa literatura para pensar dessa 

                                                
95  Não quero com isso dizer que talvez exista um poder central que preconize determinado 
comportamento. Utilizo, portanto, o conceito de poder-difuso presente em Foucault. Misse também 
parece se fiar nesse tipo de construção analítica do poder. 
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forma): de fato, o crime é uma questão de autoridade. Encontra-se na negação da moral que é 

alicerce da autoridade estatal e que com ela se constrói96 97. 

Para compreender melhor a noção de “sujeito” presente por formuladores da política 

da cracolândia e entrevistados para esta dissertação, bem como a “label” que se divide entre 

“mocinhos” e “bandidos” que ocorre ao fim do processo de incriminação social conforme 

definida por Misse, também é possível recorrer ao autor Robert Bellah, pelo fato deste 

explorar o estereótipo de “indivíduo” que os norte-americanos participantes de sua pesquisa 

construíram em seu discurso. O que é um indivíduo bem sucedido, para os entrevistados? 

3.3.3 O indivíduo e a incriminação no discurso dos atores entrevistados 
 

Nesta seção vou explorar de forma mais direta a fala dos entrevistados para esta 

dissertação, como uma tentativa de perceber como construíram, em seu discurso, a figura do 

usuário do crack e a operação centro legal. 

Com respeito à figura do usuário de crack, as respostas dos membros da PM, a falta de 

capacidade de escolha e de humanidade dos usuários apareceu de forma marcante, em clara 

sintonia com a formulação de Goffman:  

 

By definition, of course, we believe the person with a stigma is not 
quite human. On this assumption we exercise varieties of 
discrimination, through which we effectively, if often unthinkingly, 
reduce his life chances. We construct a stigma-theory, an ideology to 
explain his inferiority and account for the danger he represents, 
sometimes rationalizing an animosity based on other differences, such 
as those of social class. (...) We tend to impute a wide range of 
imperfections on the basis of the original one (...) (Goffman, [1963], 
p.3, grifo nosso) 

 

                                                
96 Ao mesmo tempo em que seria uma simplificação dizer que o “crime” e os “mercados ilícitos” 
ocorrem sem a presença de membros do estado e, portanto, sem o estado, já que os espaço de 
ilegalismos se constroém, em larga medida, em simbiose com esse mesmo sistema, como é o caso dos 
policiais que tem agenciamentos com traficantes e outros membros do universo do “crime”, apenas 
para citar um exemplo importante. Para uma discussão sobre as distintas formas de atuação do Estado 
e as diferentes relações que este tem com os “ilegalismos”, é muito interessante o trabalho da 
antropóloga Vera Telles (2007, 2010, 2010a, 2012).  
97 Paralelamente, alinhada à lógica de funcionamento do Estado, podemos mobilizar Foucault, que 
exploraremos na próxima seção deste capítulo – o que sabemos sobre o que deve ser um indivíduo é 
fruto de um conhecimento que se coloca como uma verdade inquestionável por ser tecido em simbiose 
com esferas de poder, muito embora não passe de um conhecimento, dentre muitos outros possíveis 
(Foucault, 2003). 
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O defensor, o promotor e o jornalista entrevistados revelaram um perfil mais favorável 

à condição social dos usuários de crack98, enfatizando a dimensão da escolha individual dos 

usuários e dando menor destaque aos efeitos isolados da droga sobre a dependência.  

A seguir, trechos das diferentes entrevistas, com respeito a esse tema. Em primeiro 

lugar, a colocação do jornalista entrevistado, sobre esse tema: 

 

Porque acho essa questão difícil que é: é um doente, então trata como 
vítima, mas não é simplesmente um doente que não tem escolha, ele 
tem que fazer escolhas, você tem que induzir a escolha do cara 
também. (...) toda essa discussão é a mais difícil: qual é o ponto certo 
de você, ao mesmo tempo, dar direitos e responsabilidades. (Diário de 
Entrevista, 11/6/2013) 

 
 As falas do jornalista são as mais “neutras”, de modo geral sempre fazendo ressalvas 

para os dois lados de uma questão. Nesse trecho, é possível perceber que ele vê o usuário da 

cracolândia como alguém que precisa de ajuda, sem, no entanto, ser tratado como alguém que 

não tem qualquer razão ou humanidade. Afirma, dessa forma, que os indivíduos da região são 

sujeitos.  

 A seguir, o discurso do defensor:  

 
 

Se você fizesse uma narcosala, por exemplo, você poderia fazer táticas 
de aproximação e de redução de danos (...) só que, nesse caso, a 
premissa é de que essas pessoas são pessoas, e que elas tem direitos, e 
merecem respeito, a gente não avançou ainda enquanto sociedade pra 
essa compreensão (...) É irracional, por mais que você não acredite, 
vamos supor, você acha que essas pessoas são lixo mesmo, que 
merecem o pior, (...) por mais que você pense isso, mas racionalmente 
não funciona gastar dinheiro com polícia para buscar resolver essa 
população. (...) A gente não avança porque a premissa não é essa. 
(Diário de Entrevista, 13/6/2013) 

 

                                                
98 Também seria possível utilizar outro tipo de classificação dos entrevistados, já que o debate em 
torno do uso das drogas está, frequentemente, dividido entre três possíveis posições, levando em 
consideração o tipo de solução que se dá: (i) guerreiros contra as drogas (“drugs warriors”); (ii) 
suavizadores da lei (“law softeners”) e (iii) redutores de danos (“harm reducers”), de acordo com a 
análise feita por Wood e Leishman, em “Mood swings: debates and developments in drug policing” 
(2006). No entanto, como foram realizadas poucas entrevistas, a distinção entre “law softeners” e 
“harm reducers” fica menos evidente neste caso, fazendo maior sentido uma polarização entre aqueles 
favoráveis à solução policial e à internação compulsória, e aqueles favoráveis à ação exclusiva da 
saúde e uma abordagem de redução de danos, sendo a expressão “garantista” uma referência àqueles, 
neste contexto, mais preocupado com os direitos do cidadão, no sentido de não ser coagido a sair da 
cracolândia e, portanto, mais favorável à redução de danos. 
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 Pela fala do defensor, percebemos que, para ele, a premissa da polícia é a de que os 

indivíduos não são pessoas, chegando a dizer: “só que, nesse caso [fazer política de redução 

de danos] a premissa é de que essas pessoas são pessoas, e que elas tem direitos, e merecem 

respeito”, para em seguida dizer “A gente não avança porque a premissa não é essa.” (Diário 

de Entrevista, 13/6/2013) 

 Percebemos que o policial militar entrevistado apresenta um discurso muito distinto: 

 
Porque alguém que está numa situação de dependência, independente 
de prática, em situação de morador de rua, nós estamos discutindo se 
ele vai querer ou não se tratar? Nós ainda estamos nesse nível de 
discussão? Uma coisa é um moleque, classe média, ou um pobre, agora 
alguém que está numa situação de rua, somar com a dependência de 
crack, nós ainda estamos discutindo se ele quer ou não se tratar? Se 
um dia ele vai ter uma luz e vai dizer:  "não, eu quero sair dessa vida"? 
A minha experiência, o que eu vi, com esses olhos, junta os caras que 
largaram o crack por vontade própria foi porque um dia acordou e falou 
assim: "vi Jesus, não quero mais essa vida". Só que a gente não pode 
levar para o Estado uma concepção religiosa, né? (Diário de Entrevista, 
10/9/2013) 

 
  

 Em primeiro lugar, gostaria de chamar atenção para o fato de que, para o policial, 

apenas alguns poucos que acreditam ter tido uma experiência religosa conseguiram, de fato, 

abdicar de sua dependência.  

É interessante adicionar o elemento religioso à explicação, em especial no contexto de 

uma entrevista quase que exclusivamente pautada por explicações de ordem racional, pois 

isso reforça o ponto de Teresa Caldeira a respeito da maneira como o “crime” na região da 

Mooca foi encarado, como um mal de difícil apreensão que merece, por sua característica e 

natureza totalmente desconhecida e incerta, ser cerceado por algum tipo de autoridade. No 

caso do usuário de crack, talvez a autoridade divina tenha sido a única capaz de enfrentar 

tamanha complexidade, dá a entender o policial, quer acredite ou não na veracidade do 

ocorrido, é preciso que algo de muito excepcional ocorra para que esse vício seja deixado de 

lado. 

Ainda que o tipo de “crime” de que se fala aqui seja rigorosamente diferente – assalto 

à mão armada no caso do livro de Caldeira e uso de crack no caso cracolândia – é interessante 

que os registros explicativos apresentam pontos em comum. O policial afirma que se a 

situação for deixada sem interferência, esse mal que representa a dependência se espalhará. 

Portanto, num certo sentido, a presença da dependência está relacionada intimamente com a 
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ausência da autoridade que força esse indivíduo a se internar – daí sua fala claramente 

favorável à internação compulsória: “nós ainda estamos discutindo se ele quer ou não se 

tratar?” (Diário de Entrevista, 10/9/2013).  

Com relação à colocação de Goffman colocada no início desta seção, fica claro o 

quanto o indivíduo que carrega um estigma pode sofrer, também, com o sequestro de sua 

subjetividade. Pois o fato de essas pessoas usarem crack não deveria levar à conclusão de que 

não há (i) força de vontade e nem (ii) lógica em seu raciocínio - acredito que o policial tenha 

colocado a frase a respeito da experiência religiosa de forma crítica, com certo desdém.  

No entanto, no caso do uso de drogas, um fator adicional que dificulta a análise é o 

mito de que as drogas, em especial o crack, seriam instantaneamente viciantes e que levariam 

o indivíduo à desgraça de forma muito rápida. Assim, esse estigma do uso é tão amplamente 

difundido que parece e se confunde com uma verdade a respeito do tema. 

No caso da literatura mobilizada para explicar Foucault, esse saber médico é tão 

difundido - até mesmo pelo protagonismo de uma das linhas de pesquisa em psiquiatria que 

trata do tema, que é aquela de Ronaldo Laranjeira, bastante rígida e com um viés 

proibicionista grande – que acaba por gerar efeitos de verdade. Uma verdade que se apresenta 

como inquestionável. Quando o policial pergunta: “nós ainda estamos discutindo se ele quer 

ou não se tratar?” (Diário de Entrevista, 10/9/2013) parece achar tão evidente a deterioração 

pela qual essas pessoas passaram que parece não acreditar haver razão sólida entre aqueles 

que são contra a internação compulsória. Poderíamos dizer, também, que se trata de mero 

instrumental argumentativo – hiperbolizar determinado ponto de vista para que este ganhe 

força – no entanto acredito que, em seu discurso, o policial defende a internação compulsória 

como única saída razoável, até mesmo porque, afirma ele, quem saiu da cracolândia 

conseguiu lograr tal fato por um fator totalmente aleatório e de quase impossível repetição 

pelos demais, que foi “vi Jesus, não quero mais essa vida” (Diário de Entrevista, 10/9/2013).  

Com respeito à visão de um dos grandes nomes da operação, Coronel Camilo, sobre o 

usuário, o trecho a seguir:  

 
 

Até então, eles eram considerados pela polícia inclusive, e pelo poder 
público, verdadeiramente mortos vivos, você... Dava dó de ver as 
pessoas. Então a gente precisava né... Eu como comandante, eu sempre 
fui muito, me preocupava muito com a parte humana das coisas. 
Porque as pessoas ali estavam se degradando. (...) Eu lembro uma vez 
que um repórter veio me perguntar, falei: olha, eles estão realmente 
vulneráveis. Ele perguntou: eles são agressivos? Falei: não são. Pedi 
para uma policial feminina, que estava perto, olha pede para todo 
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mundo sair dali e ir pra lá. Ela foi sozinha, e a gente ficou ali 
observando, e tinha uns cem mais ou menos naquele local, na praça em 
frente a Sala São Paulo. Ela pediu: olha, vocês não podem ficar aqui, 
vão para lá. Eles obedeceram prontamente. Sem nenhum tipo de 
adversidade. Então eles eram mortos vivos. Se falasse: ó, pra cá, eles 
iam pra cá, eles andavam com aqueles cobertores, né, esse é um outro 
problema que a gente precisa ver na cidade, essa forma de dar 
cobertor, dar comida na rua, isso aí enfatiza a permanência na rua. 
(Diário de Entrevista, 27/11/2013). 

  

Aqui está a afirmação mais emblemática, acredito, a respeito da visão que muitas 

pessoas tem do usuário de crack: “Então eles eram mortos vivos” (Diário de Entrevista, 

27/11/2013). Em seu discurso, ele aponta, com isso, que não haveria escolha (autonomia) para 

os usuários de crack, mas mera passividade diante de ordens – seja dos policiais, ou de 

traficantes, como afirma em um outro momento. 

Além disso, em seu último trecho, parece ser partidário da ideia de que as doações e 

trabalhos filantrópicos destinados à população de rua da região central estimularia sua 

permanência em tal situação, o que abre espaço para a conclusão de que esse tipo de serviço 

não deveria acontecer, na opinião do entrevistado. 

O coronel também afirmou que a polícia seria necessária, já que os assistentes sociais 

estariam sendo “atacados” pelos usuários da cracolândia, a mando dos traficantes, ou até 

mesmo pelos próprios traficantes, e com isso estariam com dificuldade para trabalhar: 

 

Eles [traficantes] ameaçavam as pessoas que iam lá. Eles não 
deixavam. Quando eles percebiam, eles ficavam no meio, quando eles 
percebiam eles saíam do meio e chegavam até a agredir as assistentes 
sociais, ameaçando, não deixava formar o vínculo para poder tratar. 
Então não chegava, eles não conseguiam chegar perto. (Diário de 
Entrevista, 27/11/2013). 

 

Isso é afirmado em vários momentos distintos: “Os outros órgãos, o assistente social 

não conseguia mais fazer as abordagens porque tinha dificuldade de até chegar nos drogados. 

Pois para o traficante é interessante deixar o drogado numa situação vulnerável” (Diário de 

Entrevista, 27/11/2013) e, também, neste outro trecho: “Começaram as ações, e eles passaram 

a não respeitar mais assistente social, os agentes de saúde (...)” (Diário de Entrevista, 

27/11/2013). Com isso, o coronel parece querer justificar a presença policial, tornando-a 

necessária para que o próprio vínculo entre assistente social e usuário se estabeleça.  



 

 

88 

O relato da dificuldade para formar vínculo não é confirmado por outros depoimentos 

de assistentes sociais e críticos à operação, conforme mostrado na seção em que a operação é 

discutida.  

Pelo contrário, a operação sofreu críticas por não desenvolver a parte da assistência 

(fase 2), restringindo-se à operação policial com o espalhamento das pessoas pela cidade, o 

que gerou crítica de moradores de regiões vizinhas. Assim, parece que o coronel também 

apresenta a visão de que faltaria “autoridade” para conter esse mal que se espalha na 

cracolândia, enfatizando a importância da “ordem”: 

 

18. Por ordem você entende o que?  
Por ordem... Organização, né? Ordem não é a polícia. A administração 
pública de maneira... A cidade estar organizada, né? Ter uma boa 
zeladoria, uma boa iluminação, ou seja, a cidade estar em ordem, isso 
daí traz qualidade de vida para as pessoas. A ordem estimula uma coisa 
que é o comportamento das pessoas. Vamos voltar um pouquinho... 
Nas janelas quebradas, né? Se ele ve ordem, ele não vai jogar um saco 
de entulho na esquina de São Paulo, no Centro. Por que? Tá em ordem. 
Agora, você passa num lugar que tá mais assim, ele joga, tem sofá, tem 
geladeira, tem um monte de coisa. 19. Ou seja, o estado do ambiente 
influencia o comportamento das pessoas? Exatamente. Então, qual 
era a ideia? Deixar em ordem. E pra deixar em ordem não podia ter 
aquela turma ali, por que? Não pela ordem, nesse momento vou ser 
sincero, tem que pensar nas pessoas, as pessoas não podem ficar aqui. 
(Diário de Entrevista, 27/11/2013, grifo nosso) 

 
Aqui existe uma associação direta entre ordem e o comportamento das pessoas, ordem 

essa que só é obtida, aparentemente, pela atuação da polícia e pela zeladoria do município.  

O promotor entrevistado, por seu turno, apresentou uma visão mais próxima a do 

defensor:  

[O usuário da cracolândia] é o máximo da exclusão. Ele está não 
apenas excluído do sistema produtivo do mercado, mas é um 
dependente químico, um doente. Não vejo, de jeito algum, o 
dependente químico como sendo um criminoso. A questão do crime, a 
atuação policial na cracolândia, ela tem que ficar restrita ao tráfico. 
Mas o traficante não está, necessariamente, na cracolândia. Acho que 
ele está fora (...) [Os] residentes são pessoas que saíram de suas casas, 
eu lembro bem de um que eu entrevistei uma vez, numa noite, e ele era 
da região lá de Suzano, de Taquá, ele tinha família, tinha mulher, tinha 
filhos, mas caiu na dependência, por problemas familiares, 
desemprego, essa questão da formação profissional hoje, dessa 
competitividade, exclui muita gente do mercado, aí o cara perde auto-
estima, especialmente perante os filhos, e começa a beber, às vezes 
acaba indo para a cocaína, para o crack. Pelo menos há trabalhos 
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acadêmicos mostrando que é esse o caminho que leva as pessoas para a 
situação de rua. (Diário de Entrevista, 9/1/2014) 

 
 

Na fala do promotor percebemos que este vê o usuário da cracolândia como indivíduo, 

ao mesmo tempo em que criou um modelo de trajetória dessas pessoas, como (i) fragilidade 

familiar; (ii) dificuldade para inserção econômica; (iii) dificuldade de saída desse universo 

inclusive pelas questões de ordem química. Diz estar amparado por trabalhos acadêmicos e 

apresenta uma experiência ilustrativa que parece confirmar o que esses “trabalhos” afirmam.  

A visão de que o usuário é um dependente talvez seja o único ponto que realmente 

ligue a fala do promotor às demais, levando em consideração que esse entrevistado foi um dos 

que mais enfatizou a trajetória individual de cada um na formação de seu vício, em conjunto 

com o defensor entrevistado. 

Por mais que essa posição seja considerada mais “humana”, apresenta, em larga 

medida, a questão de visualizar o usuário como um “doente” e que, portanto, pode, também, 

estar sob efeito da ideia de que a dependência é, sempre, avassaladora.  

Embora, sem dúvida, existam efeitos decorrentes do uso de crack, é difícil afirmar que 

todos da cracolândia estão “doentes”, além de ser algo desnecessário para os propósitos dessa 

pesquisa.  

3.4 Poder e medicina: Foucault 
 
 
 Ao longo do segundo capítulo, ressaltei os processos de estigmatização. As 

matizes dos problemas e a complexidade de cada decisão humana não são exploradas pelos 

não-desviantes em seu discurso, que tendem a olhar para o uso do crack como algo que 

absorve toda a individualidade dos usuários.  

 Isso ocorre, em larga medida, pela visão dominante que existe em torno desse 

problema, construído socialmente.  

 Podemos utilizar várias chaves analíticas para explicar essa visão: aquela 

que foi proposta por Misse, (i) a visão muito particular que temos do que deva ser um 

indivíduo participante de uma economia de mercado (e sua negação), e também (ii) a 

preponderância da acusação social que separa pouco a figura da transgressão do transgressor; 

bem como os pontos levantados Craig e Reinarman, isto é, a existência de (iii) mitos que 

giram em torno do uso de drogas, em especial o crack; além de um ponto para o qual Foucault 

chamou atenção, que é (iv) a disputa por saberes e a constituição de uma “verdade”, que, no 

caso dessa pesquisa, pode ser percebida na preponderância de uma determinava visão dentro 
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da psiquiatria, em detrimento de outras, pela ocasião dessa visão de mundo se ligar de forma 

muito harmoniosa a discursos de poder (paradigma proibicionista, guerra às drogas99 e 

internação compulsória); além do ponto elaborado por Stanley Cohen, que é a tendência à (v) 

divulgação, por parte da mídia, do estereótipo e de notícias mais alarmistas, sempre muito 

reforçado por meio dos casos-exemplo que são assustadores; além das constantes 

representações feitas na mídia, apontadas nessa dissertação100, com (vi) usuários de crack 

associados a “zumbis”, como a campnha da APCD (Associação Parceria Contra as Drogas), 

disponível no Anexo, e notícias que falam em “epidemia do crack” quando não se pode dizer 

isso, pela ausência de séries históricas para fundamentar tal argumento.   

 Sobre o ponto (iv) discutido acima, a disputa por verdades, podemos usar o 

pensamento de Michel Foucault.   

 O autor explora, em várias de suas obras, a maneira como o saber se 

constrói numa relação simbiótica com o poder. Em seu livro, “A verdade e as formas 

jurídicas”, publicado em 2003 pela NAU Editora, Foucault explora como as formas de 

conhecimento se entrelaçaram com o saber jurídico e ganharam, com isso, status de 

verdade. 101  Assim, o autor se propõe a estudar a história de alguns saberes, que se 

estabelecem como verdades, fazendo uma genealogia do saber:  

 

Meu objetivo será mostrar-lhes como as práticas sociais podem chegar 
a engendrar domínios de saber que não somente fazem aparecer novos 
objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas também fazem nascer 

                                                
99 Entendo que tanto o paradigma proibicionista quanto a guerra às drogas sejam assuntos muito 
importantes a todos as discussões que são feitas com relação a políticas de drogas, bem como as 
soluções alternativas ao enfrentamento policial. No entanto, optei por não dedicar espaço desta 
dissertação para desenvolver esses temas, em especial por estarem muito presentes em diversos 
trabalhos acadêmicos, que muitas vezes se focaram exclusivamente nesses assuntos, conseguindo 
explorá-los numa profundidade que eu não conseguiria no espaço deste trabalho. Por essa razão, no 
lugar de aprofundar tais temas, sugiro a leitura de trabalhos que ajudem a explicitar e a entender estas 
questões:  sobre o paradigma proibicionista, ver o artigo “Reflexões sobre a Política de Drogas”, de 
Salomão Shecaira (2013); sobre as alternativas a guerra às drogas, ver o artigo de Passos e Souza 
(2011), denominado “Redução de danos e saúde pública: construções alternativas à política global de 
"guerra às drogas”; para um histórico do proibicionismo brasileiro e sua relação com o estadunidense, 
ver Rodrigues (2002), “A infindável guerra americana: Brasil, EUA e o narcotráfico no continente”. 
100 Embora afirmar a existência de um “pânico moral” seja um exercício exigente, acredito que seja 
possível afirmar, com base na pesquisa inicial do autor, que são frequentes reportagens do tipo 
alarmista, ao menos na mídia britânica, grupo de análise de Cohen. Sem dúvida, a realidade brasileira 
é diversa, mas a pesquisa preliminar de artigos jornalísticos feitos para essa dissertação apontam no 
sentido de confirmar a hipótese de uma imprensa bastante organizada em torno dos “casos difíceis”, 
havendo menor espaço aquelas teorias de cunho “progressista” ou crítica do proibicionismo e da 
guerra às drogas. 
101 Como é o caso de Édipo de Sófocles, mito explorado por Foucault. 
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formas totalmente novas de sujeitos e de sujeitos de conhecimento. O 
próprio sujeito de conhecimento tem uma história, a relação do sujeito 
com o objeto, ou, mais claramente, a própria verdade tem uma 
história. (Foucault, 2003, p.8, grifo nosso) 

 

 Ao dizer que a verdade tem uma história, explora a maneira como diferentes 

saberes, em disputa, se consolidam como “verdades”. Existem alguns espaços onde 

determinadas práticas, ligados a determinados saberes102, se firmaram, disciplinando a vida 

das pessoas, impondo-lhes regras, por meio de um controle difuso de suas atividades e, nesse 

contexto, o Panopticon de Benhtam é emblemático dessa nova realidade. 

 Diferentes instituições modernas importantes se estruturam tendo como base 

vital de funcionamento o controle. Esse é o caso, afirma Foucault, da fábrica, da escola, dos 

hospitais psiquiátricos e da prisão. São assim chamadas por terem como característica o 

domínio do tempo das pessoas, além de  fixarem os indivíduos a uma determinada rotina e a 

determinadas regras, alheias à vontade do sujeito. Quer-se, assim, antes de tudo, o controle 

das pessoas e de seus corpos enquanto instrumentos políticos. 

 É interessante que em “A História da Loucura”, a exclusão social dos loucos 

(“nau dos loucos”) é apresentada como uma etapa importante de afastamento dos 

indesejáveis, daqueles que já não tem utilidade e que tem um comportamento considerado 

inaceitável (Foucault, 1972). No caso das instituições modernas e, mais especificamente, o 

hospital psiquiátrico, não se quer apenas “excluir” os loucos – por exemplo, os usuários de 

crack da cracolândia, mas sim realizar a chamada “inclusão por exclusão” (Foucault, 2003, 

p.114), o que significa dizer que se quer incluir essas pessoas na estrutura de controle social, 

por meio da exclusão do campo social onde não estão sendo controladas.  

 O uso do crack em público pode ser pensado a partir dessa perspectiva, que 

é a de ver os usuários como aqueles que estão descontrolados por um poder político 

normalizador, estão exercendo suas liberdades de uma forma inaceitável para essa sociedade 

que se estrutura em torno da fixação de indivíduos. Ao excluir os usuários da cracolândia da 
                                                
102 Em “Introdução ao pensamento de Michel Foucault”, a autora Angèle Kremer-Marietti explora a 
“arqueologia do saber” que o autor procura fazer: O arqueólogo do saber faz ‘pesquisas concretas’: 
analisa os desempenhos verbais segundo certas linhas de ataque (...) unicamente para analisar a 
formação e o jogo de um saber nas suas relações com as instituições, para decifrar as relações de poder 
situadas no seio de um discurso, a partir das quais ele se estabelece, funciona e recebe um estatuto 
social. (...) A arqueologia do saber analisa e descreve as ciências em formação que se tornam para elas 
‘ciências-objetos’, mesmo que sejam sistemas em formação, discursos saídos de práticas discursivas e 
não-discursivas, e conduzindo elas mesmas à formação de práticas discursivas e não-discursivas, tais 
as relações entre a psiquiatria e justiça penal. (...) De um lado, disfarçada, presente e forte, existe uma 
sociedade, invisível, de engrenagens ‘normais’ e ‘legais’. Do outro lado é a exclusão, o internamento 
dos ‘anormais’ e ‘ilegais’, situados nos hospitais psiquiátricos e prisões. (Kremer-Marietii, 1977, p.8) 
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região do Centro, está havendo um movimento de inclusão, em que o veículo é o controle, e o 

objetivo é a fixação. 

 Sobre esse aspecto da importância do controle, o trecho a seguir é 

ilustrativo:  

Na época atual, todas essas instituições – fábrica, escola, hospital 
psiquiátrico, hospital, prisão – têm por finalidade não excluir, mas, ao 
contrário, fixar os indivíduos. (...) O hospital psiquiátrico não exclui os 
indivíduos; liga-os a um aparelho de correção, a um aparelho de 
normalização dos indivíduos. O mesmo acontece com a casa de 
correção ou com a prisão. Mesmo se os efeitos dessas instituições são a 
exclusão do indivíduo, elas têm como finalidade primeira fixar os 
indivíduos em um aparelho de normalização dos homens. A fábrica, a 
escola, a prisão ou os hospitais tem por objetivo ligar o indivíduo a um 
processo de produção, de formação ou de correção dos produtores. 
Trata-se de garantir a produção ou os produtores em função de uma 
determinada norma. (...) Trata-se, portanto, de uma inclusão por 
exclusão. (Foucault, 2003, p.114, grifo nosso) 

 

 Assim, talvez o maior incômodo, no caso da cracolândia, seja a auto-

exclusão voluntária dos usuários, no contexto de um sistema que tem como um de seus 

princípios norteadores o poder sobre os indivíduos e a sua adesão às regras – seja pela forma 

explorada por Misse na leitura de Polanyi, o autocontrole das paixões, seja pela normalização, 

argumento de Foucault.  

 Michel Foucault também considera o aspecto da produção econômica na 

fundamentação de seu argumento: 

 

São necessárias duas coisas para que se forme a sociedade industrial. 
Por um lado, é preciso que o tempo dos homens seja colocado no 
mercado, oferecido aos que o querem comprar, e comprá-lo em troca 
de um salário; e é preciso, por outro lado, que este tempo dos homens 
seja transformado em tempo de trabalho. É por isso que em uma série 
de instituições encontramos o problema e as técnicas da extração 
máxima do tempo. (Foucault, 2003, p.116) 

 
 Assim, não oferecer o tempo no mercado de trabalho103 é uma prática 

refratária para essa sociedade. De forma ainda mais chocante, ocupar o tempo com o uso de 

                                                
103 Muito embora a pesquisa Fiocruz (2013a) mostre, indo na contracorrente do senso comum, que 
uma boa parte do sustento dos usuários das cracolândias no Brasil se dê por conta de pequenos 
trabalhos feitos no dia-a-dia: “A forma mais comum de obtenção de dinheiro relatada pelos usuários 
no Brasil compreende os trabalhos esporádicos ou autônomos, correspondendo a cerca de 65%” 
(Fiocruz, 2013a, p.14). A prostituição entra em outra categoria, sendo responsável pelo sustento de 
7,5% da população pesquisada (Fiocruz, 2013a, p.14). 
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uma substância ilícita que traz prazer, no curto prazo, é ainda mais “desviante” (Becker). 

Além disso, “A segunda função das instituições de sequestro é não mais a de controlar o 

tempo dos indivíduos, mas a de controlar simplesmente seus corpos.” (Foucault, 2003, p.118). 

O controle dos corpos, no caso do crack, está presente de forma mais clara na alternativa da 

internação, que é o ponto onde o corpo em sua realidade biopolítica se manifesta de forma 

mais evidente. 

Sobre o poder, ainda dentro dessas instituições, Foucault afirma sua característica 

difusa, polimorfa: “A terceira função destas instituições de sequestro consiste na criação de 

um novo e curioso tipo de poder. Qual a forma de poder que se exerce nessas instituições? 

Um poder polimorfo, polivalente.” (Foucault, 2003, p.120). Foucault argumenta, então, que 

existem três tipos de poder nessas instituições: (i) econômico – a troca do tempo de trabalho 

por salário, o que acontece em fábricas mas, também, eventualmente em instituições 

hospitalares; (ii) político – os dirigentes das instituições dão ordens, estabelecem 

regulamentos, tomam medidas de expulsão e de aceitação do outro e (iii) judiciário – nesse 

sistema ordens são dadas, mas também decisões são tomadas, com a possibilidade de punição 

e recompensa a depender de uma série de critérios próprios à instituição. Identifica, ainda, 

uma quarta característica do poder: o (iv) poder epistemológico – “poder de extrair dos 

indivíduos um saber e extrair um saber sobre estes indivíduos submetidos ao olhar e já 

controlados por estes diferentes poderes.” (Foucault, 2003, p.121).  

Esse último tipo de poder pode ser extraído de duas maneiras: (a) um saber 

tecnológico - as melhorias e adaptações que o trabalhador cria ao longo de seu tempo de 

trabalho são anotadas e registradas, extraídas de sua prática; e (b) um saber sobre o indivíduo 

que vem da observação atenta de seu comportamento, um saber clínico, “um saber do tipo da 

psiquiatria.” (Foucault, 2003, p.120-1) 

É esse saber “clínico” que é tomado como principal bandeira daqueles que formularam 

e executaram a operação. Ainda que não seja proferido por um médico, é frequente a 

referência a esse saber como um argumento de autoridade. A repetição de argumentos 

bastante ventilados pela mídia e uma percepção senso comum que tem status de saber médico 

(ao ser assim chamado) demonstra a força que o campo da psiquiatria tem hoje na definição 

dessas políticas, mesmo quando - ou principalmente quando - utilizado por um leigo. No 

entanto, embora haja amplo debate em torno do que seja a melhor abordagem com relação aos 

dependentes, via de regra uma das linhas de ataque ganha um destaque muito maior, pela sua 

aderência e construção conjunta com o poder conforme definido por Foucault: um saber que 

se entrelaça com o poder e o constitui. Esse saber que ganha maior destaque é aquele de 
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origem proibicionista, favorável à internação e favorável à guerra às drogas, o que é o atual 

estado regulatório de países como o Brasil e o Estados Unidos, ainda que algumas mudanças 

estejam acontecendo. 

Para essa dissertação, sem dúvida é esse discurso, o das clínicas de psiquiatria e o de 

quem dele se apropria, o de maior relevância para entender as diferentes “soluções” apontadas 

para a cracolândia.  

Em “Doença mental e psicologia”, Foucault explora como a clínica e a sua amarração 

conceitual em torno daquilo que é considerado “loucura’ são aspectos eminentemente 

culturais. Não quer, com isso, afirma, deslegitimar todo e qualquer processo de cura, mas 

apenas apontar que seu fator local e seus consensos temporários parecem indicar, muito mais, 

um conhecimento que se imbrica com a moral e com o poder, do que, propriamente, um 

conhecimento neutro que desvela uma determinada verdade apriorística. (Foucault, 2008, 

p.89-91). 

Essa sociedade que se expressa, principalmente, por meio do poder, pode ser melhor 

compreendida se utilizarmos a construção famosa de Bentham, o panóptico, que Foucault 

explora em “A verdade e as formas jurídicas”:  

 

O panoptismo é um dos traços característicos da nossa sociedade. É 
uma forma de poder que se exerce sobre os indivíduos em forma de 
vigilância individual e contínua, em forma de controle de punição e 
recompensa e em forma de correção, isto é, de formação e 
transformação dos indivíduos em função de certas normas. Este tríplice 
aspecto do panoptismo – vigilância, controle e correção – parece ser 
uma dimensão fundamental e característica das relações de poder que 
existem em nossa sociedade. (Foucault, 2003, p.103, grifo nosso) 

 
 O argumento de correção em torno de quem deve ser o usuário da cracolândia é muito 

evidente em alguns dos argumentos levantados durante o processo de pesquisa para a 

elaboração desta dissertação: médicas, aquelas feitas por atores públicos, por redutores de 

danos - todos compartem, em maior ou menor grau, da idéia de que os usuários precisam ser 

corrigidos. No entanto, a maneira como cada ator constrói o problema é muito distinta. Por 

exemplo, os policiais militares entrevistados parecem ver a cracolândia muito mais como um 

problema de “desordem”, enquanto o defensor e o promotor entrevistados parecem mais 

focados na questão social que envolve o uso de crack, ao mesmo tempo em que o discurso 

psiquiatria que tem um viés proibicionista parece focar de forma muito intensa nos efeitos 

químicos da substância, o que exploro na seção denominada “Crack: uma epidemia?”, deste 

capítulo. 
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No caso da Operação Centro Legal de 2012, as críticas oferecidas pelo Ministério 

Público Estadual, bem como aquelas veiculadas por diferentes especialistas nos jornais, 

mostram que a maneira de lidar com a região é uma questão de luta entre diferentes saberes. 

Acredito que o argumento de Foucault – o saber que se constitui com o poder, a sua 

apresentação como verdade104, seja ilustrado por um caso emblemático no Estado de S. Paulo 

e na capital.  

O caso da trajetória do médico psiquiatra Ronaldo Laranjeira parece ser um bom 

exemplo de produção de conhecimento atrelada ao poder.  Seguindo uma linha pró-internação 

e favorável à guerra às drogas, esse médico acabou ganhando bastante força nos últimos anos 

no cenário de política de drogas no Estado e no município de São Paulo.  Acredito que a 

existência de figuras muito conectadas com o poder seja um elemento frequente em nossa 

sociedade, e não quero com isso “denunciar” qualquer irregularidade – até porque não parece 

existir uma. Gostaria, apenas, de ilustrar o quanto um campo amplo e controverso, como é o 

da saúde no âmbito das políticas de drogas, pode, momentaneamente, receber um porta-voz, 

necessariamente muito próximo de esferas de poder, e passar, com isso, a impressão para 

aqueles que estão de fora do debate de que a sua solução é única e verdadeira105.  

                                                
104 No original: “Poder e saber encontram-se assim firmemente enraizados; eles não se superpõem às 
relações de produção, mas se encontram enraizados muito profundamente naquilo que as constitui.” 
(Foucault, 2003, p.126) 
105 Laranjeira é dono de uma clínica chamada “Alamedas”. Essa clínica está atualmente localizada na 
cidade de São Paulo. Lá, não há a prática da internação, mas apenas a chamada “Day Clinic”, que se 
trata de um acompanhamento intenso por parte da equipe médica do paciente. A clínica não trabalha 
com internações, mas os funcionários recomendam, por praxe, a clínica chamada Bairral, localizada 
em Itapira, a poucos quilômetros de São Paulo. Trata-se de um hospital da Fundação Americo Bairral, 
que é coordenado por Laranjeira. No ano de 2012, mais especificamente no dia 3 de fevereiro, 
portanto exatamente um mês após a Operação Centro Legal ter sido deflagrada, no “Instituto Bairral” 
era assinado termo de convênio entre o hospital e a Secretaria Estadual de Saúde para a instalação do 
“Centro de Acolhimento e Reabilitação Rural”, destinado à “recuperação de dependentes de crack” 
(Bairral, 2012), projeto supervisionado e coordenado por Ronaldo Laranjeira, conforme informação do 
site do Hospital: “Terá um modelo terapêutico inovador, coordenado pelo Prof. Dr. Ronaldo 
Laranjeira, e será totalmente custeado pelo Governo do Estado de São Paulo” (Bairral, 2012). Esse 
convênio pode ter sido celebrado diante do reduzido número de vagas que o sistema público de saúde 
oferece aos dependentes químicos (ACP, 2012). As atividades tinham previsão de início para abril de 
2012. No dia 7 de março de 2012 foi publicado o termo do custeio do convênio, que totalizava R$ 
2.280.000,00 de acordo com o site de notícias da cidade de Itapira, onde se localiza o Instituto Bairral 
(PCI, 2012). Além disso,  no site de notícias é possível ver que: “O centro é o primeiro modelo 
custeado 100% com recursos públicos (SUS) e terá como supervisor do projeto o renomado professor 
doutor Ronaldo Laranjeira. A conquista se deve a luta do deputado Barros Munhoz (PSDB), junto ao 
governo estadual atendendo um pedido do hospital psiquiátrico de Itapira.” (PCI, 2012). Ronaldo 
Laranjeira é, também, coordenador do Programa Recomeço, iniciativa do Governo do Estado de S. 
Paulo, lançada em maio de 2013, que oferece R$ 1.350 àqueles usuários de crack que manifestaram 
interesse pela internação, valor entregue diretamente às clínicas conveniadas. Só podem participar do 
programa organizações sem fins lucrativos. O Instituto Bairral é uma das clínicas cadastradas. Notar 
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O médico foi convidado a participar do Programa Roda Viva do dia 20/5/2013. 

Alguns dias depois, o colunista Luiz Caversan, da Folha de S. Paulo, escreveu em sua coluna 

do dia 25/5/2013: “ Laranjeira, porta-voz de tudo o que se refere a drogas na Universidade 

Federal de São Paulo”  (Caversan, 2013), para em seguida criticar seu ponto de vista 

(proibicionista).  Essa frase do colunista, no entanto, incomodou a comunidade acadêmica da 

Unifesp, o que fez com que a pró-reitora, à época, escrevesse uma carta-resposta ao colunista 

da Folha, criticando a noção de que Laranjeira seria o porta voz da instituição106. Caversan 

respondeu à colocação da pró-reitora, sugerindo que fosse dado maior destaque, de alguma 

maneira, às outras vozes da mesma instituição, já que, segundo o colunista, Laranjeira estaria 

presente na mídia de forma dominante (Caversan, 2013a).  

Ressalto aqui a opinião do colunista e seu aparente incômodo, pois ela está em 

sintonia com a maneira como o conhecimento se coloca socialmente, acredito – alguns 

discursos, pelo processo social descrito por Foucault, ganha maior força e relevância do que 

                                                                                                                                                   
que a celebração de convênio para o Centro de Acolhimento no Instituto Barral é de 2012, e portanto 
anterior ao chamado Programa Recomeço, de maio de 2013. Além dessa iniciativa, do governo 
estadual, Laranjeira também liderou o projeto chamado informalmente de “UTI do Crack”, da 
prefeitura de São Paulo, já na gestão Haddad, em 2013. Foi feito um convênio, no âmbito municipal, 
com o Hospital de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, coordenado por Laranjeira, que é membro da 
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), associação essa que havia ganhado licitação para coordenar o complexo Heliópolis. 
Com isso, o médico passou a coordenar o complexo. O psiquiatra também foi um dos criadores do 
UNIAD, Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, que tem apoio financeira da UNIFESP. Segundo 
informações do próprio site da UNIAD, esta, inaugurada em 1994, contou, inicialmente, com o apoio 
do Departamento de Psiquiatria da UNIFESP, tendo operado até 1996 dentro do Complexo Hospital 
São Paulo, com o objetivo de atender funcionários dependentes. Em 1996, foi inaugurada sua sede 
própria, e a unidade fez parcerias com o setor público e a sociedade civil. Em 2002, foi inaugurada 
uma segunda unidade. Um dos órgãos apoiadores do UNIAD é a clínica Alamedas, da qual Laranjeira 
é dono.  Notar que, levando em consideração a “linha” do pesquisador Ronaldo Laranjeira, sua difusa 
presença em vários projetos – do município, além de estar presente, direta e indiretamente em dois 
contratos com o governo do Estado (programa Recomeço e clínica de reabilitação Barrial), faz com 
que a sua solução seja mais estudada e celebrada entre políticos, em detrimento de outras políticas, 
que enfatizam a redução de danos, como parece ter sido o caso da recente iniciativa da prefeitura de 
São Paulo, “Braços Abertos”. 
106 A carta original é a que segue: “A afirmação segundo a qual o psiquiatra Ronaldo Laranjeira é 
‘porta-voz de tudo o que se refere a drogas na Universidade Federal de São Paulo’ é absolutamente 
incorreta. As posições defendidas pelo Prof. Ronaldo Ramos Laranjeira no Programa Roda-Viva 
exibido na semana passada na TV Cultura expressam sua posição pessoal sobre o tema, não sendo 
consensual nesta universidade. Como é próprio à natureza de uma universidade plural e democrática, 
há espaço para amplo debate de ideias e coexistem diferentes pontos de vista sobre esta e outras 
questões. Existem na Unifesp outros pesquisadores atuantes na mesma área, também reconhecidos 
nacional e internacionalmente, que não compartilham do seu ponto de vista e se posicionam a favor 
das políticas de redução de danos e outras iniciativas que visam promover uma visão mais abrangente 
da questão, não a limitando a ações na área da saúde mas promovendo ações educativas, de reinserção 
social e discussão política sobre os aspectos legais envolvendo esta complexa questão. Prof. Dra. 
Florianita Coelho Braga Campos Pró-reitora de Extensão da Unifesp.”(Unifesp, 2013, grifo nosso) 
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outros. Um discurso pode, assim, constituir-se como verdade, quando em realidade está em 

disputa com outros conhecimentos – a “solução” que Laranjeira defende, por exemplo, está 

longe de ser “consensual”.  

Em março de 2012, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo assinou 

o Editorial da Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, tecendo comentários 

sobre a operação na cracolândia de 2012. Destaco, para os fins desta pesquisa, o seguinte 

trecho: 

 
Cabe ressaltar que, mesmo na esfera sanitária, está longe de ser 
atingido o consenso a respeito da atuação pública no uso, abuso e 
dependência de substâncias. Mas devem ser rechaçadas soluções fáceis 
e incensadas e, ao mesmo tempo, implementadas iniciativas capazes de 
compreender de modo mais amplo esse dilema atual. Como é prática 
geral na Medicina, faz-se necessário, para um entendimento mais 
racional desse campo polêmico da saúde mental, uma avaliação 
prudente e detalhada de cada caso individual. Ou seja, um diagnóstico 
de cada situação particular antes do encaminhamento das condutas. (...) 
As opções terapêuticas, mesmo que não sejam consensuais, derivam do 
exercício diagnóstico. A eleição de um equipamento ou estratégia 
terapêutica como principal – ou única – para a investida contra o 
problema é fruto tanto de desinformação quanto de conflitos 
impertinentes. (CRMESP, 2012, p.12) 

 
Isto é, há dissenso no campo da saúde. 

Há, também, a questão importante dos diferentes tipos de usuários da cracolândia, que 

o mesmo texto aborda:  

A ação pública na Cracolândia não está amadurecida o suficiente para 
dar respostas efetivas à convivência da criminalidade, com problemas 
sociais e familiares, uso recreativo de substâncias, quadros de 
dependência química moderados e graves, até estados psicóticos 
provocados pelo uso do crack. Cada um desses grupos, para 
mencionarmos uma lista apenas preliminar, merece tratamentos 
diversos, assim como a mobilização de setores governamentais 
distintos. (CRMESP, 2012, p.12) 

 

Isso é especialmente contra-intuitivo se considerarmos que grande parte dos 

argumentos de figuras públicas entrevistadas pelos jornais que foram mostrados nesta 

dissertação, bem como todos os entrevistados para esta pesquisa, parecem reafirmar o espaço 

do saber médico como sendo esse espaço privilegiado onde não há controvérsia, mas sim, no 

máximo, lacunas de conhecimento provisórias.  
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Com a pesquisa feita para o programa “Crack: é possível vencer”, vemos que o 

número de usuários dependentes é, na realidade, baixíssimo107, a despeito dos comentários 

muito difundidos da altíssima periculosidade da droga108.  

De uma certa maneira, tentei desenvolver uma rudimentar “arqueologia”, e me deparei 

com desafios e contratempos nesse processo, já que foi ficando aos poucos evidentes algo que 

Foucault alertou reiteradas vezes: os discursos se vestem de uma verdade que é própria dos 

espaços de poder, isto é, não existe poder sem um saber que o acompanhe (Foucault, 2003). 

Por isso que é tão difícil apreender as nuances dos diferentes argumentos médicos: à medida 

que o argumento se afasta de um moral que podemos chamar dominante, que é a moral da 

qual se serve o saber jurídico – que é mentalidade antidrogas (ilícitas) – parece, como que 

revestido por um mágica, que o raciocínio vai perdendo sua força, ainda que esteja tão 

amparado em evidências quanto o discurso “oficial” e que aqui tento apresentar como sendo, 

em realidade, abundante em mitos (mito da adição instantânea). 

Com base em Foucault, também é possível passar por um ponto já explorado por meio 

do trabalho de Michel Misse nesta dissertação: o da não-separação entre fato jurídico e 

sujeito, que Misse chamou de não-separação entre transgressor e transgressão. A esse 

respeito, o seguinte trecho de “A verdade e as formas jurídicas” é emblemático: 

 

No panoptismo, a vigilância sobre os indivíduos se exerce ao nível não 
do que se faz, mas do que se pode fazer [podemos falar “tendência” ou 
“personalidade criminosa”]. Nele a vigilância tende, cada vez mais, a 
individualizar o autor do ato, deixando de considerar a natureza 
jurídica, a qualificação penal do próprio ato. O panoptismo opõe-se, 
portanto, à teoria legalista que se formara nos anos precedentes. 
(Foucault, 2003, p.104). 

 

                                                
107 “A estimativa encontrada, então, nas capitais do país e Distrito Federal, para a população desses 
municípios que consomem crack e/ou similares de forma regular é na proporção de, aproximadamente, 
0,81% (Intervalo de Confiança de 95% (IC95%): 0,76 – 0,86), o que representaria cerca de 370 mil 
usuários. Nesses mesmos munici ́pios, temos que a estimativa para o nu ́mero de usuários de drogas 
ilícitas em geral (com exceção da maconha) e ́ de 2,28% (IC95% 2,17-2,38), ou seja, aproximadamente 
1 milhão de usuários. Sendo assim, usuários de crack e/ou similares correspondem a 35% dos 
consumidores de drogas ilícitas nas capitais do país.” (Fiocruz, 2013a, p.27) 
108 Ainda mais icônico é o caso do prefeito de Toronto, que foi flagrado, no final de 2013, consumindo 
a droga, para em seguida assumir que “consumia crack eventualmente”, não demonstrando qualquer 
sintoma em seu trabalho decorrente de seu consumo (G1. Flagrado usando crack, prefeito de 
Toronto afirma que não é perfeito, 19 de novembro de 2013. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/11/flagrado-usando-crack-prefeito-de-toronto-afirma-que-
nao-e-perfeito.html> acesso em 1/3/2014). Além disso, o trabalho do neurologista Carl Hart também 
aponta para a periculosidade relativamente baixa do uso do crack (Hart, 2013). 
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Acredito que, da mesma forma, o uso do crack é tratado como um continuum de uma 

determinada personalidade tida como problemática pela sociedade, que é a dos usuários 

(chamados por muitos de “nóias”). Sua personalidade é reificada nesse contexto, e talvez 

esteja nessa chave explicativa o fundamento do argumento da opção policial da operação 

Centro Legal: não cabe convencimento, o uso do crack  não é um fato, é um problema de 

personalidade, idiossincrático e inescrutinável. 

No caso da cracolândia, é possível pensar na relação entre o saber médico e aqueles 

que são chamados de pacientes. Nesse momento, acredito que se evidencie uma determinada 

polarização, que é a divisão entre quem sabe e não-sabe da doença. Num certo sentido, as 

falas que apostaram menos na autonomia dos sujeitos (policiais militares) parecem se basear 

bastante no fato de que haveria uma alienação do usuário com relação a sua própria “doença”, 

contrariando parte do argumento de Foucault que cito a seguir:  

 

A consciência que o doente tem da sua doença é rigorosamente 
original. Nada é, sem dúvida, mais falso do que o mito da loucura, 
doença que se ignora; o afastamento que separa a consciência do 
médico da consciência do doente não é medido pela distância que 
separa o saber da doença e a sua ignorância. O médico não está do lado 
da saúde que detém todo o saber sobre a doença; e o doente não está 
do lado da doença que ignora tudo sobre si mesma, até a sua própria 
existência. O doente reconhece a sua anomalia, dando-lhe, pelo menos, 
o sentido de uma irredutível diferença que o separa da consciência e do 
universo alheio. Porém, por mais lúcido que seja, o doente não tem 
sobre o seu mal a perspectiva do médico; não guarda nunca a distância 
especulativa que lhe permitiria apreender a doença como um processo 
objectivo que se desenrola nele, sem ele; a consciência da doença é 
tomada no interior da doença; está ancorada nela, exprimindo-a no 
momento em que a sente. (Foucault, 2008, p.57-8) 

 

Assim, com esse trecho acho importante explorar a questão de que o usuário de crack 

tem uma relação com o uso da droga que faz, e não é mero pólo passivo que deve ser 

interditado e que desconhece por completo a sua doença. Para Foucault, está no 

reconhecimento do paciente enquanto sujeito de sua própria “loucura” (por mais que o crack 

não seja propriamente isso, acredito que os usuários sejam tratados dessa forma, como busco 

mostrar nas entrevistas) o mérito da psicanálise, que aposta na voz do indivíduo a sua 

capacidade como parte importante (fundamental) de seu próprio processo de cura.  

Ainda que o médico tenha o distanciamento necessário para conseguir diagnosticar o 

vício, podendo tratar o paciente de forma mais “fria”, é importante romper com a ideia de que 

o paciente (usuário de crack) desconhece o que sente e não tem qualquer relação com aquilo 
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que apresenta em seu próprio corpo, pois isso é reforçar não apenas uma visão equivocada do 

que seja a experiência do paciente, mas também reforçar a hipótese reificante desses sujeitos 

explorada em Misse. 

É interessante o que o pesquisador Roberto Machado afirma na introdução à edição 

brasileira do livro de Foucault, “Microfísica do poder”. Ao descrever a trajetória autoral de 

Michel, afirma: 

É verdade que a questão institucional e política aparece com muito 
maior destaque na História da Loucura do que em O Nascimento da 
Clínica. A razão é que, quando se tratou de analisar historicamente as 
condições de possibilidade da psiquiatria, o próprio desenvolvimento 
da pesquisa apontou o saber sobre o louco – diretamente articulado 
com as práticas institucionais do internamento – como mais relevante 
do que o saber teórico sobre a loucura (...) (Machado, 1979, p.IX, 
grifo nosso) 

 
Da mesma forma, acredito que no caso da política estruturada sobre os usuários de 

crack da cracolândia exista essa nuance, que se liga, diretamente, à questão de como se faz 

política: a escolha e a solução em torno de como se deveria tratar a cracolândia é, 

essencialmente, uma escolha de “verdades”, essencialmente política, portanto, e não 

propriamente uma questão de aplicação prática em torno da aplicação desse ou daquele saber 

teórico sobre a dependência do crack. 

 

O fundamental da análise é que saber e poder se implicam mutuamente: 
não há relação de poder sem constituição de um campo de saber, como 
também, reciprocamente, todo saber constitui novas relações de poder. 
Todo ponto de exercício do poder é, ao mesmo tempo, um lugar de 
formação de saber. É assim que o hospital não é apenas local de cura, 
“máquina de curar”, mas também instrumento de produção, acúmulo e 
transmissão do saber (...) O saber funciona na sociedade dotado de 
poder. É enquanto é saber que tem poder. (Machado, 1979, p.XXI-
XXII, grifo nosso) 

 
 

Como tentei mostrar ao longo dessa dissertação, uma determinada visão do que seja a 

psiquiatria e um tratamento adequado tem dominado, nos últimos anos, as políticas de crack 

de São Paulo, talvez pelo protagonismo de um determinado médico que obteve êxito no 

aumento da influência de suas pesquisas acadêmicas. No entanto, por se ligar de forma 

próxima a cargos com alto poder para gerenciar esse tipo de questão, a sua visão que é 

específica para surgir como uma verdade que se faz “absoluta”.  
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No entanto, a operação recente chamada “Braços Abertos”, lançada na capital pelo 

prefeito Haddad, que se propoe a oferecer moradia em hotéis baratos do centro para aqueles 

que se comprometerem a largar o crack e a trabalhar como garis para ganhar 15 reais por dia, 

parece desafiar a hegemonia dessa visão, tão forte no senso comum. Além disso, a orientação 

do Ministério da Saúde, após algum período confuso em que Alexandre Padilha teria 

afirmado em tom alarmista sobre a alegada epidemia de crack, parece ser mais favorável à 

redução de danos no caso do crack.  

Ainda assim , acredito ser importante usar o caso do Dr. Ronaldo Laranjeira como um 

exemplo bastante forte a respeito da intensidade e da força que um determinado pensamento 

pode obter, mostrando-se como única opção quando, em realidade, existem inúmeras. 

Neste seção tentei explorar a predominância de um conhecimento em detrimento de 

muitos outros possíveis, e sua relação com espaços de poder. Na próxima parte, exploro a 

presença da mídia e do pânico moral na equação da operação centro legal e na construção de 

problemas que são colocados como drásticos, numa hipérbole característica de alguns 

veículos de comunicação. 

 

3.5 Mídia e Pânico Moral 
 

Como possíveis atores observadores da operação Centro Legal, pude selecionar alguns 

de grande relevância, pela sua constância na região ou por outros fatores, de ordem simbólica. 

Dentre eles, a mídia escrita, responsável por parte importante da cobertura da Operação 

Policial e responsável também, em partes, pela informação na construção de outro tipo de 

fenômeno que procuro aprofundar nesta seção: o chamado pânico moral.  

O papel da mídia, nesta seção, será explorado pela sua participação na construção do 

problema associado à cena de uso de crack. Acredito que a mídia escrita participe dessa 

construção, para o caso de meu problema de pesquisa, de duas formas: pela sua participação 

direta na divulgação (i) da Operação Centro Legal, contribuindo diretamente para a percepção 

que as pessoas tem do problema do uso do crack na cracolândia, e pela sua participação na 

construção do imaginário social em torno do problema do uso do crack num caráter mais 

abstrato, que pode ser analisado por meio (ii) das notícias relacionadas à dependência do 

crack em caráter amplo, isto é, sem necessariamente mencionar a cracolândia paulistana. 

No caso da cracolândia da cidade de São Paulo, objeto desta dissertação, os jornais 

Folha e Estado estiveram presentes quase rotineiramente na região durante, especialmente, o 

início da operação, configurando-se como observadores constantes – há, inclusive, matérias 
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especiais de jornalistas que pernoitaram na cracolândia para registrar cada movimentação da 

polícia e dos usuários. Naturalmente, esses dois jornais encarregam-se do papel de informar a 

população a respeito da operação e, portanto, tem um papel importante na construção da 

opinião das pessoas, inclusive dos próprios formuladores de políticas públicas e executores, 

ainda que esse efeito seja dificilmente mensurado. Além disso, uma razão adicional para seu 

estudo pode ser o fato de que me baseio em larga medida na descrição midiática do ocorrido. 

Como um exemplo do impacto e da relação eventualmente tensa entre a cobertura 

midiática e a polícia, posso citar a fala do policial militar entrevistado, em que o negrito 

corresponde a minha fala: 

 

44- O que você achou da cobertura dos jornais, do que você leu nos 
jornais? [com relação à cobertura da operação Centro Legal]  
Principalmente o Estado de S. Paulo, que é o que eu mais leio da minha 
parte... Eu acho que documentou a dinâmica dos fatos, teve dia, teve 
polícia que chegou lá, pegou uma calibre 12 e começou a dar tiro de 
borracha onde tinha 400 caras reunidos? Teve. É um fato? É um fato. É 
lamentável? É lamentável. Entendeu? Agora, [a mídia] nunca tentou ir 
mais a fundo. Como sempre, o problema morre, o interesse da 
notícia... Eles são meio de comunicação, eles tem que vender. Não vão 
fazer isento de valor. Mas o interesse da notícia morre na ação 
policial. Não o diagnóstico: por quê o cara tá lá? (...) O interesse vai 
até onde o quê? Até a parte visível, palatável. ‘Nove viaturas ficaram 
correndo atrás de dependente de crack’, aí mostra a foto de polícia 
tropicando enquanto tem um monte de dependente de crack correndo, 
ou então aquela foto do policial com 50 caras drogados na parede. É 
um começo. Se é um começo certo, um começo errado, é outro juízo, 
mas o acompanhamento da imprensa morre aí. (...) No máximo, o cara 
vai lá, vai querer ver como é que a gente está lá: ‘como você se sente, 
policial?’; ‘Estressado’; ‘Ah, obrigado". Ai ele bota lá: o ponto de vista 
dele, o ponto de vista do usuário e o ponto de vista da agente de saúde. 
E aí? É algo muito pactual. Não investiga as razões. (Diário de 
Entrevista, 10/9/2013, grifo nosso) 

 

Destaquei em itálico as partes que julguei mais relevantes. Aqui, na realidade, o 

policial coloca a cobertura da imprensa como sendo algo relativamente superficial e que “não 

investiga as razões”, dizendo que a cobertura é, na sua opinião, leviana ou superficial. 

Acredito que a maneira como os jornais expõem o problema é não exatamente leviana, mas 

em harmonia com uma visão mais próxima à moral dominante, que é a da guerra às drogas e a 

do proibicionismo. Assim, é de se esperar que as razões para o comportamento dos usuários 

não sejam profundamente investigadas, considerando que, por essa visão, a droga é, por si só, 

tão avassaladora, que o questionamento deve ficar no âmbito fisiológico do ser humano, e 
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menos na sua trajetória e condições estruturais de vida, embora a ênfase na “letalidade” do 

crack sempre seja apontada em conjunto com um comentário genérico de que se trata de um 

“trabalho em conjunto”. A ênfase na droga que é má desloca o discurso para um tipo de 

solução muito mais próxima daquela desenhada para a cracolândia na Operação Centro Legal 

de 2012. 

Assim, considerando a importância desse ator, busquei uma literatura que se 

debruçasse sobre esse tema.  

O papel da mídia pode ser pensado de diversas formas. Sobre o papel dos jornais 

escritos na divulgação de determinados atos desviantes podemos recorrer ao clássico de 

Stanley Cohen, para me ajudar a entender a configurar o papel da mídia na exposição de 

certos fatos – que cria, muitas vezes, a imagem de que um determinado evento é mais grave 

ou sério do que realmente é, em “Folk Devils and Moral Panics: The Creation of Mods and 

Rockers”109, de 1972, e terceira edição de 2004.  

Stanley Cohen utilizou o conceito de “pânico moral” para designar a hipérbole e o 

exagero, pela mídia, ao retratar determinados eventos enquadrados como desviantes – a 

atuação de “mods”110 em um determinado resort do Reino Unido.  

Para David Garland, em seu artigo “On the concept of moral panic”, o conceito de 

pânico moral de Cohen exerceu um enorme impacto sobre a sociologia (Garland, 2008, p.9).  

A reação dos “guardiões da sociedade”, pelo conceito desenvolvido por Cohen, vai 

além do problema imediato, sendo acompanhada de uma dimensão moral de condenação por 

parte dos “guardiões” e da ideia de que o comportamento desviante é sintomático de alguma 

outra coisa, o que faz com que a “verdadeira natureza” do distúrbio possa ser revelada por 

eles: um sistema de valores estabelecido está sendo ameaçado, segundo análise de David 

Garland (2008, p.11).  

                                                
109O termo “mod” vem de “modernist”. Trata-se de uma cultura paralela presente principalmente em 
Londres, entre final dos anos 50 e meados dos anos 60, que incluia música de vários estilos, como 
soul, ska, R&B, bem como a estética ligada aos usuários de scooters. O “racha” de motociclistas era 
uma prática constante. Uma parte importante desse estilo de vida era o uso recreativo de anfetaminas 
aditivadas, conhecidas como “purple heart”, em especial nos clubes noturnos de Manchester, com o 
objetivo de dançar a noite inteira. A descrição de que os clientes dos clubes saíam costumeiramente 
por volta das cinco da manhã, com as pupilas dilatadas era uma constante. O termo é também usado 
para descrever, nos anos 50, músicos de jazz “moderno”, em contraste com o termo “traditional jazz”, 
ou simplesmente “trad”. O termo “rockers”, por sua vez, é a denominação dada à subcultura juvenil, 
em especial à classe trabalhadora, que era voltada para o universo das motocicletas e para a música 
rock e rockabilly, nos anos 50. “Mods” e “rockers” eram inimigos. O termo “folk devil” diz respeito a 
uma pessoa ou coisa considerada uma má influência para a sociedade (Urban Dictionary, 2013). 
110 Consultar nota anterior para o significado desse termo. 
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Indo para além do livro de Cohen, Garland afirma que a literatura focada no pânico 

moral tende a repetir os seguintes elementos como possíveis fatores causais ou facilitadores 

do fenômeno: (i) a existência de uma mídia de massa; (ii) a descoberta de uma nova ou até 

então silenciosa forma de desvio; (iii) a existência de um grupo marginalizado cujos membros 

podem ser chamados de “folk devils” e (iv) uma audiência já sensibilizada (Garland, 2008, 

p.14). 

O autor se distancia de Cohen em um aspecto importante: defende que os pânicos 

morais não são aleatoriamente escolhidos, mas sim que estes são bodes expiatórios culturais 

que refletem medos pessoais e desejos inconscientes (Garland, 2008, p.15). 

Antes de continuar, um parênteses: é possível afirmar que, no caso da cidade de São 

Paulo existe, em alguma medida, um certo medo na população de que “jovens da família” do 

respondente possam se envolver com “tóxicos”, ao menos é isso que aponta recente pesquisa 

da DataFolha (2013), como podemos observar na Tabela 3, abaixo: 

 

 

 

Tabela 3. Evolução do medo dos paulistanos (resposta estimulada e única, em %)* 

 01/05/83 04/05/93 15/04/08 25 e 
26/4/2013 

Que jovens da família se envolvam com tóxicos 23 29 46 45 
Ter a casa invadida por assaltantes 22 33 25 26 

Ser assaltado na rua 9 8 15 16 
Alta do custo de vida 26 17 5 7 

Perder o emprego 18 10 8 5 
Nenhum 2 - 1 1 

fonte: DataFolha (2013, p.18) 
    * A pergunta foi formulada da seguinte maneira: "dentre as seguintes situações, você tem mais medo de:" 

 

Podemos observar que 45% dos paulistanos relatam ter medo de que jovens da família 

se envolvam com tóxicos. Isso pode ser encarado como um indício de  que o medo latente 

apontada por Garland esteja presente em São Paulo, ainda que o conceito mais exigente de 

“pânico moral” talvez não possa ser construído no espaço desta dissertação. 

Embora Garland não entre em detalhe a respeito de como o pânico moral pode 

influenciar a percepção a respeito das drogas especificamente, Reinarman e Levine, autores 

que exploro mais adiante, o fazem, e de forma específica para o caso do crack nos Estados 

Unidos. Nesse sentido, acredito que podemos dizer que esses dois autores se apropriam do 
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tema do “pânico moral” de modo bastante específico, utilizando-o para o que Garland chamou 

de “Drug Panics” (Garland, 2008).  

No campo das drogas, Stanley Cohen afirma que o pânico moral é frequente quando 

se fala dos possíveis males associados ao uso, como podemos observar no seguinte trecho:  

“moral panics about psychoactive drugs have been remarkably consistent for something like a 

hundred years: the evil pusher and the vulnerable user; the slippery slope from ‘soft’ to ‘hard’ 

drugs; (...) the logic of prohibition.” (Cohen, 1972, p.xiii)  

O autor cita, então, o caso de Leah Betts, uma jovem de 18 anos que faleceu no ano de 

1995, em Londres, após ter usado ecstasy em um clube noturno.  A reação desmedida da 

mídia sobre a tragédia, o uso do depoimento emocionado dos pais da Leah como um alerta 

geral, como se eles tivessem se tornado “instant experts”, diz Cohen criticamente, ocupando 

as principais manchetes dos jornais por muitos dias, tornou o uso de ecstasy algo 

absolutamente drástico. Cerca de um ano depois do falecimento de Leah, diz Cohen, o músico 

Noel Gallägher desculpou-se publicamente por ter afirmado que o uso de ecstay seria uma 

prática comum e inofensiva entre alguns jovens (Cohen, 1972, p.xiv). Esse caso serviu de 

ilustração da facilidade com que a mídia tem em criar grandes espetáculos dramáticos a partir 

de tragédias pessoais, que não necessariamente são experiências representativas dos 

fenômenos que expõem111. 

Cohen parte, então, para uma construção teórica a respeito das distintas formas da 

mídia se posicionar socialmente e da sua influência sobre a criação de agendas públicas. O 

autor atribui à mídia três possíveis papéis nos chamados “pânicos morais”: (1) 

estabelecimento da agenda, que se trata de selecionar os eventos desviantes considerados 

problemáticos e dignos de atenção para então serem usados como candidatos ao chamado 

pânico moral; (2) transmissão das imagens, fazendo com que as demandas de demandantes 

sejam transmitidas e realizando ajustes na retórica de modo a hiperbolizar ou reduzir o pânico 

moral; (3) quebrando o silêncio e fazendo a demanda, isto é, a própria mídia enquanto 

demandante112 (Cohen, 2002, p. XXIII).  

                                                
111 Embora mais adiante eu utilize outros autores que criticam a ideia de “pânico moral”, por se tratar 
de um conceito mais exigente e que demanda a coleta sistemática de muitos jornais para que seja 
construído, eu concordo, até este ponto, com Cohen – acredito que o uso de casos “ilustrativos” seja 
uma prática recorrente na mídia, e que tais casos não sejam, necessariamente, representativos da 
prática que querem anunciar/informar, o que neurocientista e estudioso do crack, Carl Hart (2013), 
também afirma. 
112 No original de Stanley Cohen: “(1) Setting the agenda – selecting those deviant or socially 
problematic events deemed as newsworthy, then using finer filters to select which of these events are 
candidatas for moral panic; (ii) Transmitting the images – transmitting the claims of claims-makers, by 
sharpening up or dumbing down the rhetoric of moral panics; or (iii) Breaking the silence, making the 
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O “pânico moral” pode ser usado como um possível instrumento de análise do papel 

da mídia no caso da cracolândia, para pensar o seu posicionamento, ainda que uma análise 

exaustiva, nesse aspecto, não seja o objetivo deste trabalho.  

A questão é que como autores como Escohotado (1996), Becker (1963), Reinarman e 

Levine (2004) apontaram, existe uma determinada escolha na divulgação das informações 

acerca dos perigos e consequências do uso de drogas, pois o viés proibicionista é sempre 

priorizado, em detrimento do olhar que prioriza a redução de danos, por exemplo. Isso teria, 

inclusive, para Reinarman e Levine, possibilitado a visão de que as drogas devem ser 

proibidas com leis severas e ações enérgicas nos Estados Unidos (Reinarman e Levine, 2004).   

Com isso, discuto em que medida o crack é de fato uma epidemia, e em que medida 

seus efeitos são tão devastadores para o organismo. 

 

 

3.6 Crack: Uma epidemia? 
 

Em primeiro lugar, convém discutir o conceito de epidemia. Para tanto, utilizo o 

esclarecimento feito pelo autor Ernest Drucker, “A plague of prisons: the epidemology of 

mass incarceration in america”, de  2011.  

O autor coloca o fenômeno do encarceramento em massa como uma epidemia. 

Epidemia é um “fenômeno coletivo que é mais do que a soma dos casos individuais” 

(Drucker, 2011, p.42) e que atende a três critérios essenciais: (1) rápida taxa de crescimento – 

o rápido crescimento de novos casos; (2) grande magnitude – um número muito elevado de 

pessoas presas e (3) propriedades que se autosustentam – o sistema tem capacidade de se 

autoreproduzir, o que no caso do aprisionamento é verdadeiro, já que o sistema jurídico que 

fomenta esse fenômeno permance o mesmo  (Drucker, 2012, p.42). Assim, com base nesses 

três critérios, convém observar em que medida o uso do crack pode, também, ser considerado 

“epidêmico”. 

A ideia de que o crack é uma epidemia ganhou força a partir de 2011, quando o 

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que haveria uma epidemia de crack no Brasil. 

Essa afirmação do ministro pode ser encontrada em pelo menos dois momentos distintos: (i) 

em reportagem à Revista Veja e (ii) em matéria da Folha de S. Paulo, ambas de novembro de 

2011. 
                                                                                                                                                   
claim. More frequently now than three decades ago, the media are in the claims-making business 
themselves” (Cohen, 2012, p.XXIII). 
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Com relação à matéria da Revista Veja, reproduzo, abaixo, trecho de sua entrevista em 

que Padilha afirma o caráter epidêmico do crack: 

 

[Otávio Cabral da Revista Veja:] O governo está há tempos 
prometendo lançar uma campanha de combate ao crack. Por que está 
demorando tanto? 
[Alexandre Padilha:] Eu estive pessoalmente na Cracolândia de São 
Paulo no início do ano e observei de perto a deterioração provocada 
pelo crack. Para mim, é evidente que essa droga se tornou uma 
epidemia, não há outro termo, não há como amenizar. Por isso, a ação 
não pode ser exclusiva da saúde. É preciso haver uma coordenação de 
ações de segurança pública, de educação, de reinserção social. Nós, da 
Saúde, queremos pôr o dedo nessa feira [sic] do crack e ajudar a 
cicatrizá-la. Já não é sem tempo, a epidemia avançou mais rápido do 
que as ações de combate. (Padilha, 2011, p.20-1, grifo nosso) 

 

A matéria foi publicada em 16 de novembro de 2011, alguns dias após matéria da 

Folha de S. Paulo apresentar exatamente a mesma fala do ministro. Ele dá a entender que se 

trata de uma declaração sem fundamento empírico rigoroso, mas que diz respeito a sua 

experiência pessoal, já que diz “para mim, é evidente”. No entanto, é claro que os efeitos de 

sua fala vão se difundir como uma certeza pela mídia, o que acaba, de fato, ocorrendo.  

Notar, também, a ênfase na cracolândia de São Paulo, especificamente, em um período 

já bem próximo (menos de um ano) das eleições municipais de 2012. 

Em 13 de novembro de 2011, em matéria do jornal Folha de S. Paulo, Padilha também 

havia afirmado que o crack seria uma epidemia, porém num contexto em que acabara de dizer 

que os acidentes de trânsito haviam se tornado, também,  uma “epidemia” (Folha de São 

Paulo, 13/11/2011).  

Apenas um mês antes dessa declaração, em outubro, o ministro havia dito: “Não acho 

que haja uma epidemia de crack no Brasil. O grande vilão é o álcool”, de acordo com 

reportagem da Folha (Folha de São Paulo, 5/10/2011) e, de acordo com essa mesma matéria, 

o coordenador de doenças mentais do Ministério da Saúde, Roberto Tykanori, teria afirmado 

não ser possível afirmar ou não existência de uma epidemia de crack sem a existência de uma 

série histórica que apontasse para esse sentido.  

Nesse caso, é perceptível a maneira pouco rigorosa com que a expressão é utilizada, 

levando em consideração que um membro do mesmo ministério disse não poder afirmar com 

certeza o que o ministro afirmou em pelo menos duas ocasiões bastante publicizadas (Revista 

Veja e Folha de S. Paulo).  
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A afirmação de Tykanori leva em consideração o critério (1) explorado acima, a taxa 

de crescimento do fenômeno. Como afirmar que algo é epidêmico, sem saber como esse algo 

evoluiu ao longo dos últimos anos?  

Na pesquisa de “Estimativa do número de usuários de crack e/ou similares nas capitais 

do país”, feita pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz, 2013, 2013a), que foi explorada na 

seção “cracolândia em números”, os próprios pesquisadores reconhecem a dificuldade de 

produzir dados e a ausência de uma série histórica para o uso do crack: “Apesar do uso dessa 

droga ocorrer, sobretudo, em locais públicos, com aglomeração de pessoas, é certo que havia 

uma carência de indicadores e informações mais precisas” (Fiocruz, 2013a, p.5).  

Em seguida, indicam a importância da compilação de séries históricas sobre o 

problema: “Assim, o estudo revela a dimensão do atual problema (...) e pode ser visto como 

uma linha de base (baseline) para estudos futuros com a utilização de mesma metodologia, 

com o propósito de gerar séries históricas consistentes e confiáveis.” (Fiocruz, 2013, p.11)  

Isso é dito em um contexto em que se enfatiza o quanto métodos diferentes daquele 

utilizado pela equipe são ruins para o caso de populações de difícil acesso, como é o caso dos 

dependentes de crack, por se encontrarem, frequentemente, na rua e não em casa ou em 

instituição de ensino para que possam responder ao questionário, o que faz, segundo os 

pesquisadores, com que o problema (número de usuários) seja subestimado.  

O uso compulsivo, no entanto, não foi pesquisado – o dado é que 370 mil usaram o 

crack por pelo menos 25 dias nos 6 meses anteriores à pesquisa. O grupo de usuários 

compulsivos representa, em realidade, uma fração dessa população (desconhecida). Com 

relação à população específica de estudantes, algumas pesquisas apontam para a baixa 

frequência de uso nesse grupo113. 

                                                
113 Um recente trabalho de pesquisadoras do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP) discute, justamente, a tese da “epidemia” (Nappo, Sanchez e 
Ribeiro, 2012). As autoras utilizaram-se de dados de 27 capitais brasileiras, gerados em 2010, por 
meio do envio de questionários pré-formatados para escolas das capitais. O uso em ao menos uma vez 
na vida do estudante foi encontrado apenas em 0,6% da amostra de 50.890 estudantes. No ano anterior 
à pesquisa, apenas 0,4% havia utilizado a droga. Comparando os resultados de 2004 e de 2010, 
constatou-se que não houve alteração estatisticamente significante no consumo do crack (Nappo, 
Sanchez e Ribeiro, 2012, p.1644-5). Diante dessa constatação, as autoras também discutiram o papel 
da mídia na repetição da expressão “epidemia”, sem que haja um fundamento empírico para tal 
afirmação (Nappo, Sanchez e Ribeiro, 2012), conforme podemos observar em trecho do artigo 
original: “(…) when comparing relevant data for students of the same age group from a number of 
European and South American countries, Brazil was last in the ranking of prevalence of crack use 
behind France (7%), Argentina (3.1%), Switzerland (2%) and Bolivia (1.7%). It would therefore 
appear that there are inconsistencies between official data and claims in the media of a crack 
epidemic and it could be asked if current scientific data justifies the level of government mobilization 
around this issue.” (Nappo, Sanchez e Ribeiro, 2012, p.1646, grifo nosso) Além disso, também 
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O ministro Padilha, no entanto, diante dos novos dados (pesquisa Fiocruz 

encomendada pelo governo federal), tornou a chamar o crack de uma “epidemia”, o que 

impressiona, considerando o cuidado dos pesquisadores em afirmar o quanto os dados no 

Brasil são falhos, assim como a ausência de uma série histórica. Talvez o critério seja o 

número absoluto de pessoas com o uso regular da droga, ou ainda um certo receio diante da 

perspectiva de grandes eventos – como a Copa e as Olimpíadas, que, certamente, atrairão 

muita publicidade para o país e, eventualmente, para as cracolândias do país, tornando 

necessário um discurso que justifique os recentes investimentos na questão por meio do 

programa federal  

Em reportagem da Agência Brasil, o ministro Alexandre Padilha afirmou, a respeito 

da pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz:  

 

A pesquisa mostra que o problema é grave, que há uma epidemia de 
crack no nosso país. Precisamos expandir ainda mais os serviços, e essa 
parceria com os estados e municípios é fundamental. São R$ 2 bilhões 
disponíveis e nós precisamos muito dessa parceria para que esses 
serviços cheguem à ponta. (Agência Brasil, 19/9/2013, grifo nosso)114.  

 

 São exemplos de notícias que enfatizam o lado do crack enquanto epidemia, ao meu 

ver, as seguintes: 

 

§ Portal iG: “Em meio à epidemia do crack, Brasil fracassa em tratamento para 

dependentes”, de 7 de dezembro de 2011; disponível em: < 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/em-meio-a-epidemia-de-crack-brasil-fracassa-

em-tratamento-para-d/n1597399341272.html>, acesso em 11/8/2013. 

 

§ O Estado de S. Paulo, “Epidemia de crack no Brasil lembra os EUA”, de 28 de 

dezembro de 2012, disponível em:< 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,epidemia-de-crack-no-brasil-lembra-os-

eua-,978290,0.htm>, acesso em 11/8/2013. 

 

                                                                                                                                                   
questionaram, como é possível perceber no trecho apresentado, o nível de mobilização governamental 
para essa questão. 
114 Agência Brasil.  “Padilha diz que país enfrenta epidemia de crack e defende parceria com 
estados e municípios” 19 de setembro de 2013. Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-09-19/padilha-diz-que-pais-enfrenta-epidemia-de-crack-
e-defende-parceria-com-estados-e-municipios acesso em 1/10/2013. 
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§ Los Angeles Times, “In Brazil's cracolandias, roving hordes of lost souls. The 

nation is grappling with what officials call a crack epidemic, affecting Brazilians 

of all ages and confounding government efforts to deal with it.”, de 22 de 

dezembro de 2012, disponível em: <http://articles.latimes.com/2012/dec/22/world/la-

fg-brazil-crack-20121223>, acesso em 14/08/2013. 

 

§ Portal Diário da Manhã, “Imprensa norte-americana afirma que Brasil vive 

epidemia de crack”, de 29 de dezembro de 2012, disponível em: < 

http://www.dm.com.br/texto/82903>, acesso em 11/8/2013.  

 

§ Portal G1: “Governo libera R$ 738 milhões de reais sem conhecer epidemia do 

crack”, de 2 de janeiro de 2013, disponível em: < 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/01/governo-libera-r-738-milhoes-sem-

conhecer-epidemia-de-crack.html> , acesso em 11/8/2013. 

 

§ Portal G1, “’O crack é uma epidemia’, diz Drauzio Varella”, de 20 de março de 

2013, disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2013/03/o-crack-e-

uma-epidemia-diz-drauzio-varella.html>, acesso em 11/8/2013. 

 

Não pretendo, com esses exemplos, afirmar a existência de um “pânico moral” no 

país, mas apenas ilustrar que alguns aspectos do argumento de Garland e Cohen estão 

presentes no caso paulistano – o medo de que um parente faça uso de “tóxico” relatado em 

pesquisa, e as manchetes que repetem a expressão “epidemia”, por mais que isso seja 

questionável115 e questionado explicitamente por pesquisadores, como Nappo, Sanchez e 

Ribeiro (2012).  

Assim como a pesquisa do Função Oswaldo Cruz apresentada acima, que, de acordo 

com os seus pesquisadores, tem o mérito de não subestimar o número de usuários por não 

exigir o critério da residência fixa em sua análise, existem outras pesquisas que apontam para 

uma proporção pequena de usuários.   

Marcelo Sodelli, doutor em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo e presidente da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos 

                                                
115 O trabalho de Nappo, Sanchez e Ribeiro apontam também para esse sentido, o da sobredivulgação e 
destaque de problemas relacionados ao crack.  
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Sobre Drogas (ABRAMD), afirmou que não vivemos uma epidemia de crack, mas apenas um 

aumento da visibilidade dessa droga, em reportagem à Folha de São Paulo116.  

Essa afirmação parece ser corroborada tanto pela pesquisa apresentada acima quanto 

pelos dados que observamos da pesquisa dirigida pelo Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas (INPAD), cuja coordenação é 

feita pelo psiquiatra Ronaldo Laranjeira117.  

O “II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas”118  chegou à conclusão de que, no 

Brasil, 0,2% dos adolescentes já experimentaram crack (pasta-base, merla ou oxi) ao menos 

uma vez na vida, e o mesmo número usou a droga no ano anterior à pesquisa. Dentre a 

população adulta, cerca de 1,4% usou a droga ao menos uma vez na vida, tendo 1% usado no 

ano anterior à pesquisa. Em termos absolutos,  24 mil adolescentes já usaram a droga em 

algum momento e o mesmo número utilizou no ano anterior, e cerca de 1,8 milhões de adultos 

usaram a droga alguma vez , com 1,3 milhões no ano anterior à pesquisa. 

Os resultados são ditos “preliminares” em INPAD (2013). Assim, pode-se afirmar que 

há uso casual para 1% da população e, talvez, uso compulsivo por parte de um subgrupo desse 

1%, subgrupo esse ainda desconhecido.  

Nesse sentido, é difícil compreender porque tamanho alarde em torno do crack119. É 

possível que esse seja um sintoma do número elevado de (i) cracolândias no país e de (ii) 

                                                
116 Folha de S. Paulo, 15 de julho de 2013, “Não existe epidemia de crack  (entrevista)”, Coluna 
“Fale Comigo” de Luciana Saddi, disponível em: < 
http://falecomigo.blogfolha.uol.com.br/2013/07/15/nao-existe-epidemia-de-crack-entrevista/>, acesso 
em 11/8/2013. O entrevistado chegou a afirmar nesta reportagem: “Todos os estudos mostram 
claramente que não existe uma epidemia do crack. O que se percebe é que o seu uso se tornou mais 
visível e, por isso, se tornou objeto de muitas discussões e ações” (Folha de S. Paulo, 15 de julho de 
2013, grifo nosso). 
117 Notar que pela consciência da linha de pesquisa do médico, é esperado que os dados sejam lidos de 
modo a sugerir a urgência da internação e de outros dispositivos para sanar o “grave” problema do 
crack, o que, de fato, se verifica quando se lê a pesquisa original:  
118 Acho interessante a divisão “álcool” e “drogas”, como se o álcool não fosse também uma droga, 
porém lícita.  
119 A entrevista que Drauzio Varella concedeu ao Portal G1 pode dar pistas a esse respeito. O médico 
afirma que a rapidez do efeito gera a dependência: “É esse efeito rápido que provoca dependência, 
que provoca uso compulsivo” (Portal G1, 2013, grifo nosso). Além disso, o médico também afirma 
que o fato de ter o crack se espalhado pelo Brasil faz de seu consumo uma epidemia. Assim, acaba 
utilizando a visibilidade como um sinônimo de alto proparção de uso, o que não é necessariamente 
verdadeiro. Independentemente da questão da alegada causa dessa “epidemia”, é importante estar 
atento para o papel que a mídia desempenha na formatação da opinião das pessoas, colocando e 
divulgando de forma insistente essa tese, a da epidemia, ainda que o impacto concreto sobre a opinião 
pública seja muito dificilmente medido. Nesse caso, no entanto, responsabilizar apenas a mídia seria 
ingênuo, já que o próprio ministro da saúde, Alexandre Padilha, afirmou a existência de uma 
epidemia, como já foi explorado nesta pesquisa.  
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pessoas nas diferentes cracolândias: só na cidade de São Paulo, podemos ver que há cerca de 

700 pessoas, de acordo com o censo realizado pela Escola de Sociologia e Política de São 

Paulo (FESPSP), a pedido de Prefeitura de São Paulo, em 2011.  

Com respeito ao número de indivíduos na cracolândia paulistana, podemos observar 

os números do censo FESPSP abaixo: 

 

Tabela 4. Indivíduos recenseados na região 
denominada "cracolândia" 

 
Logradouro Número de indivíduos 

Alameda Dino Bueno 167 
Rua Helvétia 576 

Total 743 
fonte: FESPSP (2011) 

  

Gráfico 1. Censo dos indivíduos em situação de rua em Santa Cecília, versus 

indivíduos em situação de rua na região da cracolândia. 

 
fonte: FESPSP (2011) 

 

Tabela 5. Sexo dos indivíduos na região da cracolândia 

Sexo Número de 
indivíduos % 

Masculino 583 78,5 
Feminino 144 19,4 

Não identificado 16 2,2 
Total 743 100 

fonte: FESPSP 
(2011) 
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Como podemos observar na Tabela 4, o número de indivíduos em situação de rua na 

cracolândia é elevado. Além disso, outra hipótese para as afirmações de que o crack é 

epidêmico é o fato deste estar presente e ser consumido hoje em todas as regiões do Brasil, de 

forma pública120. Isso é o que indica  o Relatório Brasileiro sobre Drogas (2009). 

É possível que o estigma que envolve o “nóia” e o fato de os usuários se aglomerarem 

em público (visibilidade) sejam elementos que contribuam, também, para a ideia de que 

vivemos uma epidemia de crack no Brasil.  

A questão não se trata apenas de saber “eleger” o estudo empírico ou a linha 

argumentativa mais convincente, mas sim tentar depurar essas diferentes influências sobre o 

discurso das autoridades públicas, ainda que evidentemente não seja possível isolar cada 

influência particular sobre as diferentes visões de figuras públicas, policiais e a opinião 

pública mensurada pelas pesquisas DataFolha (2012) , DataFolha (2013) pelo Instituto 

Informa (2013) que utilizo ao longo desta dissertação.  

No caso do crack, especificamente, os autores Reinarman e Levine exploram os 

diferentes mitos associados à droga, enumerando-os, no contexto norte-americano. São mitos 

as seguintes afirmativas, de acordo com os autores: (i) “o crack é uma droga diferente da 

cocaína”; (ii) “o crack é instantaneamente e inevitavelmente uma droga que causa 

dependência”; (iii) “o crack se espalhou para todos os setores da sociedade”; (iv) “o crack 

causa crime e violência” (Reinarman e Levine, 2004).  

Em seguida, os autores apresentam um interessante gráfico, para questionar o mito 

número 2, isto é, de que o crack causaria dependência instantânea, o que é uma afirmação 

bastante repetida pelos jornais e portais eletrônicos no Brasil. 

Os autores chegam a afirmar que a evidência de que o crack não seria 

instantaneamente aditivo121 existiria desde 1987: “The evidence that crack was neither 

instantly nor inevitably addicting was available in every government survey on drug use that 

asked about crack from 1987 on. “ (Reinarman e Levine, 2004, p. 186).  

                                                
120 Cerca de 80% dos usuários de crack no Brasil o fazem em público (Fiocruz, 2013) 
121 A expressão pode ser entendida como “aquilo que provoca dependência”, e apesar de ser bastante 
utilizada pela literatura preocupada com esta questão, não aparece com esse sentido no Dicionário 
Aurélio de 2004 ou no Dicionário Houaiss de 2001. É provável que esta palavra tenha derivado de 
outra: trata-se da expressão “adicto”. Segundo o dicionário Aurélio, a expressão “adicto” tem o 
seguinte significado: “Adicto [Do lat. addictu] Adj. 1. Afeiçoado, dedicado, apegado. 2. Adjunto, 
adstrito, dependente. 3. Med. Que não consegue abandonar um hábito nocivo, mormente de álcool e 
drogas por motivos fisiológicos ou psicológicos. S.m.4. Med. Indivíduo adicto.” (Ferreira, 2004, p.51, 
grifo nosso) 
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Transcrevo abaixo o Gráfico 2, presente em Reinarman e Levine (2004), que leva em 

consideração as seguintes variáveis: a descontinuidade no uso da droga crack em diferentes 

dimensões de tempo – a vida inteira do entrevistado, o ano anterior à pesquisa e o mês 

anterior à pesquisa. A conclusão é surpreendente: apenas 4,5% dos entrevistados já havia 

experimentado crack em algum momento da vida, quem dirá ter se tornado dependente, 

menos de 1% havia utilizado crack no ano anterior à pesquisa e menos de 0,5% havia 

experimentado no mês anterior. Como afirmam os próprios autores em tom irônico: ou os 

entrevistados descobriram uma miraculosa cura para a adição do crack, ou simplesmente “o 

crack não é tão aditivo assim” (Reinarman e Levine, 2004). 

 

Gráfico 2. Descontinuidade do uso do crack: prevalência na vida (“lifetime”), no 

último ano (“last-year”), no último mês (“last-month”), entre pessoas de 19 a 28 anos. 

 
fonte: National Institute on Drug Abuse, Monitoring the Future Survey, apud Reinarman e 

Levine (2004) 
 
A única coisa que pode ser dita, por ora, é que não parece se tratar, de fato, de uma 

epidemia. No entanto, decidir se há ou não epidemia de fato é menos importante do que 

identificar que o discurso da existência de uma deve afetar a maneira como as pessoas 

percebem o problema, sejam elas figuras públicas ou cidadãos comuns. 

O filósofo Douglas Husak analisa a possibilidade de descriminalização das drogas, em 

seu livro “Legalize this! The case for decriminalizing drugs”, e também traz alguns casos 

interessantes da divulgação da mídia na construção dos problemas ligados ao uso de drogas. 

Esse é o caso dos chamados “crack babies”, em meados dos anos 80. Durante esse período, 

jornais, revistas e a televisão colaboraram para transmitir cenários catastróficos relativos aos 

efeitos do uso do crack sobre o feto, chegando a afirmar que os filhos de mães usuárias seriam 

uma geração perdida (“lost generation”) ou, ainda,  uma subclasse biológica (“biological 
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underclass”) (Husak, 2002, p.81). No entanto, afirma o autor, poucos pesquisadores acreditam 

hoje que o uso da cocaína prejudique mais os fetos do que o uso de cigarros122. 

Sobre este assunto, também é importante a obra de Carl Hart.  

O neurocientista norte-americano, Carl Hart, explora essas escolhas da ciência, em seu 

livro “High Price”, publicado em junho de 2013. O livro de Carl é sobre o seu passado 

bastante duro em Hollywood, Florida. Negro, com pais separados e ausentes em sua 

formação, pobre e sem perspectivas, Carl narra a sua trajetória até conseguir se tornar 

professor na Columbia University. Com contatos frequentes com  o universo das drogas, com 

parentes que acabaram utilizando o crack ou mesmo outras substâncias, além de ele, anos 

mais tarde, estudar, em seu mestrado e doutorado, o uso de crack por usuários, Carl 

destrincha, em diferentes momentos, os aspectos políticos e o “viés” preconceituoso, muitas 

vezes presente, na análise das drogas que são chamadas de “problemáticas” ou 

“especialmente viciantes”. Para construir seu argumento, Carl narra tantos os inúmeros casos 

de racismo e preconceito que ele mesmo sofreu, como aqueles de seus parentes e amigos 

próximos. A sua sensibilidade para a legislação das drogas não foi construída apenas em seu 

âmbito pessoal, mas também na sua participação direta na Drug Board Association, em 

debates sobre os males que as drogas de fato poderiam trazer ao organismo dos usuários, além 

da sua pesquisa acadêmica no âmbito da pós-graduação, utilizando-se de ratos de laboratório 

em distintas configurações, e também de usuários declarados de crack que se submeteram a 

uma série de experimentos. 

Com esta seção, procurei problematizar o papel da mídia no uso de crack, alguns 

discursos importantes em torno do uso do crack, bem como alguns dados que mostrem um 

pouco da população da cracolândia. 

 

                                                
122 Para o autor, a afirmação a respeito de uma “geração perdida” seria um sintoma de histeria: “The 
abuse of the drug war to protect children probably reached its zenith in the hysteria over “crack 
babies” that began in the mid-1980’s. Newspapers, magazines, and television collaborated to portray 
the devastating effects suffered by newborn infants whose mothers smoked crack during their 
pregnancies. Some doctors predicted that crack babies would have to be written off as a “lost 
generation” or a “biological underclass”. These fears were used to criminalize the use of crack during 
pregnancy as a form of child abuse, and to forcibly remove infants from their drug-using mothers. 
Today, few researchers believe taht cocaine does more harme to fetuses than cigarettes.” (Husak, 
2002, p.81, grifo nosso). 
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3.7 Opinião Pública 

 
A opinião pública pode ser encarada como um ator relevante, uma vez que o ano de 

2012 foi um ano de eleições, e portanto é razoável supor que as impressões da população 

sobre a operação, sabidamente uma ação conjunta da prefeitura e do governo do estado, 

tenham sido levadas minimamente em consideração pelos formuladores de políticas públicas.  

Assim, acredito que a opinião pública é importante não só enquanto elemento que 

reagiu ao uso de crack de forma “A” ou “B”, levando em consideração a conceituação de 

Becker, mas também pela sua influência sobre os rumos da política pública “Operação Centro 

Legal”, uma vez que é razoável supor que tenha sido considerada durante o desenrolar da 

intervenção. 

A respeito da opinião pública sobre a operação, os números abaixos são interessantes. 

Pela pesquisa feita pelo Instituto Informa, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, 81% 

dos entrevistados apoiaram a operação na cracolândia com o objetivo de aniquilar o tráfico da 

região123, embora cerca de 68% tivesse se mostrado cético quanto à possibilidade real de êxito 

por parte da Polícia Militar. A seguir, reproduzo as tabelas relativas à pesquisa de opinião 

conduzida pelo Instituto Informa, e publicado no jornal O Estado de São Paulo, do dia 3 de 

fevereiro de 2012: 

 

Tabela 6. Você aprova a operação 
para coibir o tráfico de crack no 

centro?  
(%) 

Aprovo totalmente 81 
Aprovo 3,7 

Indiferente 7,3 
Reprovo  1,5 

Reprovo totalmente 6,5 
Total  100 

fonte: elaboração própria a partir de Instituto Informa apud O Estado de S. Paulo, 3 de 

fevereiro de 2012, p.C4 

Tabela 7. Você aprova a forma com 
que a polícia está realizando a 

operação na cracolândia? 
(%) 

                                                
123 O Estado de S. Paulo, 3 de fevereiro de 2012, “Cracolândia: 68% não acreditam em solução”, 
Caderno Cidades, Pág. C4 
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Aprovo totalmente 63,2 
Aprovo 4,5 

Indiferente 16,1 
Reprovo  3,4 

Reprovo totalmente 12,8 
Total 100 

fonte: elaboração própria a partir de 
Instituto Informa apud O Estado de S. 

Paulo, 3 de fevereiro de 2012, p.C4 
  

Tabela 8. Em sua opinião, a operação 
policial na cracolândia resolverá o 

problema do tráfico? 
(%) 

Sim  30,90 
Não  67,9 

Não respondeu 1,2 
Total 100 

fonte: I elaboração própria a partir de 
Instituto Informa apud O Estado de S. 

Paulo, 3 de fevereiro de 2012, p.C4 
  

Tabela 9. Você acha que a operação 
dispersou dependentes de drogas por 

outros bairros? 
(%) 

Sim  77 
Não  21,4 

Não respondeu 1,7 
Total 100 

fonte: elaboração própria a partir de 
Instituto Informa apud O Estado de S. 

Paulo, 3 de fevereiro de 2012, p.C4 
  

Tabela 10. Você é a favor da 
internação à força de usuários de 

drogas em São Paulo? 
(%) 

Sim  49,8 
Não  49,4 

Não respondeu 0,7 
Total 100 

fonte: elaboração própria a partir de 
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Instituto Informa apud O Estado de S. 
Paulo, 3 de fevereiro de 2012, p.C4 

 

Tabela 11. E os problemas 
urbanísticos de degradação, podem ser 

solucionados com a operação? 
(%) 

Sim  51,1 
Não  47,8 

Não respondeu 1,2 
Total 100 

fonte: elaboração própria a partir de 
Instituto Informa apud O Estado de S. 

Paulo, 3 de fevereiro de 2012, p.C4 
  

Confrontando os números da Tabela 6 e 7 com a Tabela 8, podemos perceber que 

existe aprovação, mas que há quem aprove e, simultaneamente, acredite que a operação “não 

resolverá o problema do tráfico”. Com isso, pode-se dizer que a população tem um desejo 

para que algo seja feito na região, e que portanto os usuários da cracolândia sejam, de alguma 

forma, abordados e o tráfico coibido, mas que a solução policial não é o melhor caminho. 

A Tabela 9, sobre a dispersão dos usuários, mostra que a maioria (77 %) acredita que a 

operação afastou os frequentadores da cracolândia, o que pode ser um sintoma tanto da 

divulgação midiática, que enfatizou esse aspecto, quanto a percepção individual dessas 

pessoa, que podem ter encontrado agrupamentos de usuários de crack em lugares onde não 

costumavam vê-los.  

A Tabela 10, que trata da internação compulsória, mostra respondentes divididos com 

relação a essa “solução”. Portanto, existem aqueles que aprovam a operação, não acreditam 

que conseguirá, de fato, coibir o tráfico e, ao mesmo tempo, não apóiam a internação 

compulsória. Assim, o binômio apoiar ação policial e apoiar a internação compulsória nem 

sempre se faz presente, o que é um pouco diferente daquilo que foi constatado nas entrevistas 

para esta dissertação – via de regra, aqueles que apoiaram a operação policial se mostraram 

favoráveis a medidas mais drásticas para lidar com os dependentes (caso dos dois policias 

militares entrevistados), como a internação, enquanto os contrários à presença policial 

também céticos com relação a essa medida (caso do defensor e do promotor entrevistado). 

Com relação aos problemas urbanísticos, na Tabela 11, podemos perceber que há uma 

divisão grande de opinião, com metade apostando que a operação traria melhorias nesse 

aspecto, e metade apostando que não.    
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Com base nessa pesquisa do Instituto Informa, acredito ser possível afirmar que a 

população se encontrou dividida com respeito a qual seria a melhor abordagem para o caso da 

cracolândia, embora parece ter havido uma percepção generalizada de que algo deveria ser 

feito, já que, pela Tabela 6, 81% diz ter “aprovado totalmente” a operação, ainda que 67,9% 

não. 

Por fim, acredito que a visão de que os dados da Tabela 6 sejam os mais expressivos, 

no sentido de que demonstram que a população gostaria de algo fosse feito na região, embora 

não concordassem com o exato proceder dos policiais, o que pode ser visualizado na Tabela 8 

(efetividade da operação). Considerando que a visão proibicionista sobre o tema das drogas é 

a mais difundida, não é de se espantar que a participação policial na equação seja bem vista, a 

princípio, pela expressiva maioria (81%). Com relação aos efeitos dessa opinião sobre o 

desenrolar da operação, no entanto, é muito difícil saber. Talvez a aprovação inicial tenha 

gerado algum tipo de incentivo para que a operação prosseguisse, mas a reação de outros 

órgãos, como o Ministério Público Estadual e a Defensoria, além de muitas notícias de jornal 

mostrando abusos cometidos por policiais tenha alterado significativamente não apenas o 

discurso, mas também o desenrolar da operação, já que com isso foi ganhando visibilidade 

crescente. A relação desses entrevistados com os usuários, no entanto, também não é possível 

saber, embora as reações ao usuário conhecido por “nóia” tenha sido explorada na etnografia 

de Taniele Rui, que aprofundou essa questão e que nos dá a ideia de que o estigma de fato 

existe e é muito difundido, daí, talvez, a alta aprovação por uma solução propriamente 

policial.  

CONCLUSÃO 
 

O aspecto mais importante deste trabalho foi o foco na reação de atores situados fora 

do grupo eleito como “estigmatizado”, no caso, os usuários de crack da “cracolândia” de São 

Paulo. Por essa razão, a minha preocupação central foi na construção das mais diversas 

abordagens teóricas possíveis ao problema, em especial: o desvio; o estigma; a construção do 

tipo-ideal de indivíduo; o processo de incriminação; a existência de pressão midiática no 

sentido de criar “pânico moral”; a relação entre conhecimento e espaços de poder e, 

finalmente, alguns dados sobre a opinião pública no caso da operação centro legal de 2012, 

que tem como característica conseguir reunir todos esses olhares, muito distintos. Assim, a 

“Operação Centro Legal” foi construída como um guarda chuva capaz de aglutinar o tema do 

estigma e da reação social aos “outsiders”. Nesse sentido, foi um veículo que permitiu a 
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passagem por diferentes “pontos de parada” analíticos, que permitem a compreensão ampla 

de um problema: a construção do preconceito, a divisão social que acontece entre “mocinhos” 

e “bandidos”, além da subjetividade existente na difusão de determinados conhecimentos 

(“científicos”).  

Em um primeiro momento de minha pesquisa, eu realmente acreditei que poderia 

acessar um conteúdo pertencente à área médica que fosse capaz de me apresentar “a” solução 

“ideal” para o problema da dependência química do crack – e eu, também, partilhava da ideia 

de que todos os usuários de crack seriam “nóias” (usuários compulsivos), sem exceção. Nessa 

etapa, acreditei que poderia colocar a Operação Centro Legal de 2012 como uma espécie de 

“erro de tradução” de todo o conhecimento existente na área médica. Isto é, poderia falar 

simplesmente “isso não é corroborado por médicos, portanto estava equivocada”. No entanto, 

ao aprofundar a pesquisa percebi que a questão era muito mais ampla do que um mero 

“problema de tradução” e, mais, não se tratava de um erro de apropriação de conhecimento, 

de deslocamento. Tratava-se, muito mais, da expressão de uma determinada moral. 

Após perceber que não haveria um conhecimento médico “consensual”, e que portanto 

não caberia apenas comparar o desenrolar da Operação Centro Legal com os preceitos 

existentes no campo da psiquiatria, por exemplo, onde existe dissenso também, como em 

qualquer campo acadêmico, me voltei para outras questões.  

O grande desafio que norteou o esforço de pesquisa foi não apenas responder à 

pergunta de pesquisa mas, também, tentar entender qual era essa moral que havia 

predominado, de alguma forma, durante o desenrolar da Operação e como eu poderia dividi-la 

em pedaços menores, para que fosse minimamente tratável. Desse esforço nasceu o capítulo 

três deste trabalho, dividido, justamente, em temas que são, em última instância, as possíveis 

lentes ao “problema” que se colocava na cracolândia. 

Nesse grande esforço, em primeiro lugar o que me chamou muita atenção foi o que 

considero o coração dessa dissertação: o estigma e o desvio. Os processos sociais que levam à 

construção de uma visão de que alguns indivíduos são menos confiáveis, menos autônomos, 

menos racionais e menos, é claro, humanos, são os grandes responsáveis pela enorme 

comoção existente em torno da chamada Operação Centro Legal.  Talvez seja de menor 

relevância a existência de fatores conjunturais como “o Projeto Nova Luz” , ou a preocupação 

com uma “vitrine eleitoral”, ou ainda a vontade por tornar o problema do crack menos visível. 

O fato é que essa operação só é concebível dentro de um contexto maior, onde as drogas 

podem ser encaradas como inimigas do Estado e combatidas por uma polícia que, não por 

acaso, é militar. Vivemos em uma sociedade onde escolhemos inimigos pontuais (mocinhos e 
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bandidos). O olhar para a trajetória e para o histórico de determinados problemas, como o 

caso da cracolândia bem ilustra, é raro. Trata-se de um contexto onde a “amnésia” com 

relação aos desfechos ruins das políticas públicas não existe por uma falta de memória, 

propriamente, mas sim por uma determinada moral que opera dessa forma as variáveis das 

equações dos problemas sociais. A amnésia se configura na própria construção do problema: é 

sempre um problema novo, já que são novos esses indivíduos com os quais estamos lidando. 

Assim como a guerra às drogas é, necessariamente, uma guerra travada todos os dias, pois é 

com essa frequência que o vendedor da biqueira pode ser substituído, uma vez que o anterior 

foi preso ou assassinado. Quando a guerra é contra os indivíduos, fica bastante difícil vencer 

problemas sociais, que tem como característica a multiplicidade de fatores.  

Se pudéssemos formular o problema da estigmatização em termos de um amplo 

processo social, acredito que o passo número 1 estaria em dar um enorme e desproporcional 

peso ao indivíduo, nos termos que Misse propôs. Uma vez colocado esse enorme peso em 

termos das conquistas individuais, dos atributos “idiossincráticos” que levam ao êxito ou ao 

fracasso profissional, é muito mais fácil culpar e responsabilizar indivíduos por processos que 

são, muitas vezes, mais amplos, conectados ao contexto e à trajetória dos indivíduos. No caso 

do crack, isso aparece de forma muito clara quando vemos as diferentes abordagens possíveis: 

redução de danos e internação compulsória enquanto política pública generalizada, para citar 

dois extremos. A primeira leva em consideração o contexto de uso da própria droga, o que 

pressupõe levar em consideração o estado em que a pessoa se encontra, sua relação e 

interação com o mundo de que faz parte. Já a internação compulsória quando formulada como 

uma possível política pública de massa centra sua análise no indivíduo, que tem que ser 

isolado, por suas características individualmente ruins. Assim, muitos problemas, como o do 

crack, são pensados em termos de problemas “de indivíduos” e de “defeitos de personalidade” 

(“indivíduo adicto”), e o caso da Operação Centro Legal ilustra bem isso. Denominar os 

usuários como “zumbis” não é apenas reflexo da hiperbolização dos efeitos das drogas 

ilíticas. É, também, uma categoria de exclusão do indivíduo enquanto sujeito autônomo, que 

só pode ser algo diferente de humano, uma vez que suas características tão individualmente 

construídas apontam para outro sentido, o dessa “perversão” que constitui o uso da droga 

ilítica. Continuando com a construção desse processo, talvez o passo 2 esteja no próprio ato 

de pôr a “label” no indivíduo. Nesse ponto, foi muito útil a leitura de Goffman, pelo seu 

grande detalhamento no processo que ocorre uma vez que um ser humano carrega este fardo 

que constitui o estigma – muitos defeitos são imputados por conta de um “pecado original”; 

os estigmatizados não são totalmente levados a sério ou são tratados com condescendência, já 
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que são tidos como “inferiores” e, portanto, menos capazes de realizar uma série de 

atividades, inclusive fazer escolhas. Isso ocorre em especial no caso do estigma que recai 

sobre o usuário de crack. Um processo rico e complexo se inicia a partir do momento em que 

existem “eles” (“nóias”) em oposição a “nós” (sadios e autônomos). O processo de 

estigmatização existente sobre o usuário de crack é tão presente e difundido que não é visto 

como estigma, mas como uma “verdade” que se apresenta como inquestionável e validada, 

em tese, pela “ciência” da droga, pois seus efeitos biológicos são devastadores. Talvez, o 

veículo de passagem do passo 2 (dar muito peso à característica do indivíduo) para o passo 3  

(rotulá-lo como “outsider”) seja reforçado por determinados conhecimentos que tem o verniz 

de uma “verdade” e que atuam como vetores “categorizantes”, isto é, que “justificam” a 

criação da “label”. No caso do crack, é muito evidente que um determinado conhecimento se 

difunde em detrimento de outro, o que pode ser ilustrado por um caso pontual do estado e 

município de São Paulo que explorei na seção “Poder e medicina: Foucault”. A principal 

ferramenta analítica de Michel Foucault que busquei neste trabalho foi a da percepção da 

verdade enquanto fenômeno social e político, dotada de história. Podemos perceber que a 

Operação Centro Legal se amparou, em seu discurso, em um conhecimento questionável, pelo 

fato de que dois anos mais tarde haveria uma operação em moldes completamente distintos, a 

operação Braços Abertos. Isto é, se fosse realmente consensual e pacífica a maneira como 

devem ser tratados os usuários de crack, teria ocorrido uma nova Operação Centro Legal – o 

que não duvido que poderá ocorrer novamente, por se tratar de um espelho muito mais 

acurado do proibicionismo e da guerra às drogas e, portanto, de uma moral dominante, do que 

o programa Braços Abertos. No entanto, a diferença de abordagem escancara, acredito, seu 

caráter político, desmistificando a ideia de que só medidas “drásticas” podem ser tomadas, 

como impingir “dor e sofrimento”, e que tais medidas são “verdades” científicas que não 

podem ser questionadas. Não quero com isso dizer que todos os atores ligados à área da saúde 

tentaram, de alguma forma, afirmar isso, mas sim que os formuladores e executores da 

Operação Centro Legal transmitiram, em seu discurso, uma ideia de que só poderia ter 

ocorrido da forma como ocorreu, já que a cracolândia é, dentre outras coisas, um problema de 

“ordem” e de “falta de autoridade”, e que o crack, por ser uma droga “especialmente aditiva” 

exigiria uma verdadeira “guerra” contra os usuários. Essa guerra contra os usuários nem 

sequer é apresentada dessa forma, havendo a intenção de passar a imagem de se tratar de uma 

“guerra ao crack”, quando, em realidade, a quantidade de crack apreendida na operação foi 

inferior à quantidade apreendida no ano anterior, no mesmo período, quando não houve 

qualquer operação policial. 
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Embora não tenha sido possível fazer uma coleta sistemática de notícias relacionadas 

ao uso de crack, com a fala de Alexandre Padilha em 2011 e 2012, então ministro da saúde, 

acredito ser possível perceber o quanto os chamados “mitos” do crack podem ser facilmente 

ventilados. O papel da mídia e a criação do pânico moral parecem existir, mas não creio que 

isso possa ser creditado, unicamente, à mídia e aos jornais escritos. Num contexto em que as 

drogas ilícitas são tratadas como inimigos, e o crack, dentre todas, a pior delas, é de se esperar 

que os casos trágicos relacionados ao uso ganhem muito mais espaço, em termos relativos, do 

que aqueles que contrariam a “regra” da adição instantânea e da “corrosão” que o crack, “uma 

droga muito diferente da cocaína”, teoricamente traz. Ocorre que a visão da droga enquanto 

vilã e expressão de escolhas de indivíduos que não tem autocontrole são elementos tão 

presentes em nossa cultura que seria muito mais surpreendente encontrar notícias que 

contrariassem esse estereótipo. A percepção estereotipada construída nos jornais e na 

campanha da APCD, mostrada no Anexo, é uma expressão dessa mentalidade, que quer se 

constituir, acredito, como “neutra”, pois é associada ao campo médico, mais especificamente 

da psquiatria, que parece ser, do ponto de vista de um olhar ingênuo, “neutro” e dotado de 

consensos. Tanto é essa a impressão, que o colunista da Folha de S. Paulo, citado na seção 

“Poder e medicina: Foucault”, chama um médico específico de “autoridade” no que se refere 

a drogas no Brasil, pelo enorme destaque desse médico em espaços midiáticos e de poder 

político (governo do Estado e do município), o que gera a falsa sensação de que seu discurso 

seria o único “verdadeiro”. É como se houvesse um jogo de ilusionismo em torno de quais 

conhecimentos ganham destaque em detrimento de outros, pois de fato uma determinada linha 

parece ganhar maior espaço para seu discurso, que é o paradigma proibicionista. A visão de 

que as drogas só podem ser combatidas – ou, melhor dizendo, as pessoas que usam drogas - 

por meio da repressão em bases criminais. 

Ainda que a discussão em torno das drogas ilíticas traga matizes específicas ao 

processo de estigmatização, é possível perceber, ao analisarmos o histórico da região da 

cracolândia, bem como a vida de Hiroito Joanides e a “pecha” que lhe foi atribuída, que a 

incriminação social não é um fenômeno recente. A divisão entre mocinhos e bandidos, 

explorada também por Robert Bellah ao citar as histórias de western, ocorrem há muito 

tempo, inclusive no mesmo território onde hoje se encontra a  cracolândia. Assim, a Operação 

Centro Legal de 2012, embora apresente muitas particularidades, é sinal da continuidade de 

alguns processos sociais, processos estes que tentei explorar ao longo do capítulo três. 

É muito importanto o dado presente na pesquisa “Estimativa do número de usuários de 

crack e/ou similares nas capitais do país”, na parte em que levantou os “Aspectos 
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considerados importantes para facilitar o acesso e uso de serviços de atenção e tratamento 

para usuários de crack e/ou similares” (Fiocruz, 2013a), 60% responderam  “que a polícia não 

tenha acesso ao local” (Fiocruz, 2013a, p.26). Embora esse estudo não estivesse disponível no 

momento da operação, é interessante que não tenha havido antes algum tipo de pesquisa 

preliminar que levasse em consideração a opinião dos próprios usuários da cracolândia com 

relação a qual seria a melhor forma de lidar com sua própria dependência, talvez por 

considerá-los, de partida, inaptos a responder tal questão. O defensor entrevistado afirma que, 

no caso de políticas sobre drogas, a tendência é não perguntar qual é a opinião dos usuários, 

ao contrário do que acontece com outras minorias: “Pra você fazer uma política pública, você 

tem que mapear a população, as necessidades, os anseios, e quando você fala de políticas de 

droga, talvez seja a única população alvo que ninguém nem pensa, sequer, em ouvir. Fala 

de mulher, você escuta, você fala de afrodescendente, do movimento negro, você escuta, 

quando você fala de LGBT, também.” (Diário de Entrevista, 13/06/2013) 

Assim, com relação à pergunta de pesquisa “como os atores que participaram direta ou 

indiretamente da operação centro legal de 2012 definem, em seu discurso, o uso de crack e o 

usuário de crack?”, podemos dizer que estigma apresentou um papel bastante importante na 

fala não apenas dos atores diretamente envolvidos – como o coronel Camilo, mas também na 

maneira como o uso de crack é definido socialmente.   

É como se não houvesse uma solução alternativa clara, pois não é possível falar em 

convencimento de pessoas que são reificadas socialmente, tanto pela mídia e pelas 

propagandas (caso da propaganda da ACP no Anexo), quanto pela fala de uma determinada 

linha da psiquiatria que tem bastante destaque, por seu viés proibicionista. 
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ANEXO 
 

Seleção de algumas cenas da peça publicitária da APCD, “Zombie: the origin” APCD (2013), 

já com a parte referente os depoimentos dos atores que se passam por usuários de crack, 
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permitindo, então, identificá-la como peça publicitária da APCD e não mais como um trailer 

de um filme a ser lançado, o que era a sua proposta inicial, chegando mesmo a ter passado em 

alguns cinemas do país. 

 

Imagem 1. Uma das primeiras imagens do que parece ser um trailer de um filme: uma 
apresentadora de televisão, em alemão, dá as más notícias: “O caos se espalhou e eles já são 

mais de 2 milhões no Brasil.” (APCD, 2013). 

 
fonte: APCD (2013), foto da imagem feita por mim. 

Em seguida, sabemos exatamente do que se trata, já que o título do suposto filme é 

mostrado na próxima imagem. 

Imagem 2. Título do suposto filme. 

 
fonte: APCD (2013), foto da imagem feita por mim. 

 

Chama-se “Zombie: The origin.” Há, então, algumas cenas que exploram a imagem de 

zumbis, que estão andando pelas ruas, à noite, ameaçando as pessoas, inclusive um motorista 

de carro que vê a imagem de um “zumbi” no retrovisor. São todas cenas muito escuras e que 

sugerem algo desconhecido e muito perigoso.  

 

Imagem 3. “Zumbis” andando, à noite, ameaçando as pessoas. 
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fonte: APCD (2013), foto da imagem feita por mim. 

 

Imagem 4. Menina-zumbi dá seu “depoimento”. Relata ter vendido o violão que a 
mãe lhe deu de presente, por seu incontrolável vício pelo crack. 

 
fonte: APCD (2013), foto da imagem feita por mim. 

Reparar em toda a caracterização da personagem: olhos (pupilas) vermelhos, dentes 

com sinais de falta de higiene e de abuso da substância, lesão na testa, cabelos desarrumados, 

sobrancelhas aparentemente queimadas, rosto muito esbranquiçado. Com as pupilas 

vermelhas e as sobrancelhas suprimidas, fica evidente o argumento de que são “monstros”, 

pois apresentam uma estética de vilões de filmes de terror. 

 
Imagem 5. Homem-zumbi dá seu depoimento, durante o qual se levanta e grita com o 

telespectador, abruptamente, teoricamente por estar na curta abstinência da droga, que dura, 
infere-se, o período de seu “depoimento”. Chega a afirmar que já usou cocaína antes e 

maconha, mas que “nada é como o crack” APCD (2013). 
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fonte: APCD (2013), foto da imagem feita por mim. 

 

Mais uma vez, caracterização de zumbi: olhos com lentes de contato, avermelhados, 

rugas aparentes, sugerindo um processo de envelhecimento precoce, lesão na região dos 

lábios, contraste com o seu terno. Com esse mesmo semblante, vai até o ambiente de trabalho, 

e diz “acho que ninguém sabe que estou assim” (APCD, 2013), o que é evidentemente 

impossível dada sua aparência bastante degradada, sugerindo que o usuário de crack 

desconhece sua própria condição de vício e é um tolo. 

 

Imagem 6. Homem-zumbi segura recipiente com crack. 

 
fonte: APCD (2013), foto da imagem feita por mim 

Repete-se a caracterização de zumbi, com olhos vermelhos e lesão no rosto, 

sobrancelhas pouco definidas, mãos sujas e lesionadas. 

 
Imagem 7. Mulher-zumbi, encostada em árvore e grávida, relata ter perdido o filho pelo 

abuso da substância. 
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fonte: APCD (2013), foto da imagem feita por mim. 

 
Imagem 8. Homem-zumbi fala dos problemas da “pedrinha”, com olhar lunático 

reforçado pela sua lente de contato que simula o olhar bastante explorado em filmes de terror: 
aquele de um morto vivo. 

 
fonte: APCD (2013), foto da imagem feita por mim. 

 

Imagem 9. Frase final 1 de 3. 

 
fonte: APCD (2013), foto da imagem feita por mim 

 

 

Imagem 10. Frase final 2 de 3. 
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fonte: APCD (2013), foto da imagem feita por mim 

 

 

Imagem 11. Frase final 3 de 3. 

 
fonte: APCD (2013), foto da imagem feita por mim 

 

Imagem 12. Última cena: aparece após as frases terem sido exibidas, tem curtíssima 
duração e surge, abruptamente, com alto volume, ocasionando susto no telespectador. 

 
fonte: APCD (2013), foto da imagem feita por mim 

 

O objetivo de colocar as cenas dessa peça publicitária aqui vem da constatação de que 

é essa a visão que é mais difundida hoje em torno do usuário de crack: trata-se não de uma 
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pessoa, mas de um zumbi. A caracterização bastante degradante desses usuários que são, na 

realidade, atores encenando a ideia que se faz dos usuários do crack, aliada à frase final que 

declara que o conteúdo das falas são, na verdade, “depoimentos”, sugere um filme no estilo 

documentário, que está “mostrando” como algo funciona. Isto é, na verdade estes são zumbis 

e devemos temê-los: essa necessidade de temor e de mal desconhecido que se alastra por entre 

pessoas das mais diversas origens e idades é confirmada na cena final, quando até a 

apresentadora de televisão, que de início estava com o aspecto aceitável, mostra-se 

“contaminada”, tornou-se também uma zumbi, sendo que nem no Brasil vive, do que se 

depreende o caráter epidêmico do uso. É inquestionável, nesse sentido, a relação entre uso de 

crack e vírus, doença, mal que se espalha de forma pouco conhecida, que torna seus 

“hospedeiros” totalmente desprovidos de vontade e autonomia. O usuário de crack deve ser 

isolado, assim, por ser ele um hospedeiro desse vírus que se alastra. Aqueles que tiveram a 

sorte de não terem sido contaminados devem se afastar de sua “zona de contágio”.  

 


