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RESUMO 

 
 
Abordagem antropológica de princípios reguladores das relações existentes entre 
usuários de maconha em situações de consumo social, a partir da observação, em 
campo, da atuação de grupos consumidores. Leva-se em conta as especificidades de 
cada grupo observado, como o contexto em que estão inseridos, o comportamento e os 
valores de seus participantes, dentro e fora da roda de fumo. Atenta-se para as 
interpretações desta atividade coletiva e suas decorrências, para o sistema de 
classificação adotado pelos grupos, para o valor atribuído a cada tipo de atitude 
tomada na roda e para como esse julgamento contribui na construção, por parte do 
usuário, da concepção de si mesmo e dos outros. Constata-se a existência de um 
padrão de comportamento, derivado de um sistema simbólico particular, 
compartilhado por grupos com diferentes constituições. 
 
Palavras-chave: Antropologia Urbana; minorias; consumo social da maconha; sistemas 
simbólicos. 



 

 

1 PRÓLOGO 

Tão logo ficavam sabendo qual era o objeto deste estudo, a primeira 

pergunta proferida pela maior parte das pessoas na Universidade foi: “mas e você, é 

usuário?”. Para refletir sobre os possíveis significados deste tipo de reação, sugiro 

imaginar o estranhamento que causaria a um etnólogo se, sobre sua relação com seu 

objeto, lhe perguntassem: “mas e você, é índio?”. Se a natureza e a formulação de 

ambas as perguntas é a mesma, por que então uma soa tão descabida e incoerente, 

enquanto a enunciação da outra se revelou tão ordinária? 

Sob um determinado ponto de vista, a diferenciação dos temas que poderiam 

ou não ser alvo desse tipo de indagação pode revelar certo nível de preconceito dentro 

da própria academia, caso se considere que a aplicabilidade do questionamento recai, 

em geral, sobre estudos direcionados a minorias ou “sub-culturas” presentes em nossa 

própria sociedade, como grupos gays, usuários de drogas, anarco-punks ou 

freqüentadores de raves, grupos notadamente controversos e estigmatizados pelo senso 

comum. No estudo destas “tribos”, não apenas não se recomenda, como em geral 

também não se aceita, que o antropólogo aja como os nativos em campo, enquanto 

que, para o etnólogo, é esperado, ou mesmo exigido, para a legitimação de seu 

trabalho, que viva de acordo com as premissas culturais da população estudada durante 

o trabalho de campo – que more no mesmo tipo de moradia, coma da mesma comida, 

fale o mesmo idioma, participe das atividades habituais e dos rituais, que cace, pesque, 

colete, plante... enfim, quanto mais aspectos forem compartilhados e vivenciados junto 

à população local, de mais recursos o pesquisador disporia para uma boa compreensão 

da cultura abordada. Mas no caso do antropólogo que se propõe estudar alguma 

daquelas minorias “questionáveis”, há uma certa desconfiança destarte, simplesmente 

pela escolha do tema, e passa-se a exigir o maior distanciamento possível, quase uma 

alienação, como se o perigo de um entrosamento maior com o grupo pudesse 

representar a possibilidade de em um trabalho parcial e etnocêntrico, afetando a 



 

 

credibilidade dos dados. 

Seria possível justificar essa preocupação, ou cuidado, por parte dos 

interlocutores, argumentando que, à medida que as distâncias entre pesquisador e 

objeto diminuem, aumentam as exigências de rigor teórico na elaboração categorias 

que permitam identificar os traços essenciais de um determinado exemplo empírico – 

asserção que, se levada ao extremo, resultaria na recomendação bastante plausível de 

que, assim como o psicanalista não pode ser seu próprio terapeuta, o antropólogo não 

pode etnografar a si mesmo.  Essa preocupação remonta à tradicional premissa 

sociológica que aponta a distância entre investigador e objeto como condição, se não 

sine qua non, ao menos extremamente desejável, para a obtenção de uma objetividade 

mínima no trabalho – orientação compreensível e apreciável diante da construção 

histórica da disciplina. Entretanto, o que está em questão aqui não é a validade ou não 

desta apreensão, mas o porquê dela imediatamente vir à tona justamente nos casos 

mencionados. Em outras situações em que o objeto de estudo está relativamente 

próximo ao pesquisador, esta discussão pode permear, mas não necessariamente pauta, 

a problemática do trabalho. Ou estaria um antropólogo do sexo masculino menos 

autorizado a falar de futebol? 

Da mesma forma, não se pergunta a um pesquisador que estuda relações 

dentro da Câmara Estadual se ele é um deputado, embora evidentemente ele possua 

algum interesse específico em processos políticos. É bastante comum em monografias 

de conclusão de curso que o discente opte por objetos “perigosamente” próximos de 

sua experiência pessoal (músicos pesquisando etnomusicologia, atores estudando a 

antropologia do teatro, militantes abordando suas causas), estando tão sujeitos à 

necessidade de um maior cuidado método-epistemológico quanto um homossexual que 

por ventura resolva abordar uma comunidade G.L.S., sem que para isso sejam 

prontamente questionados sobre suas atividades ou tenham que ocupar a maior parte 

de seu discurso justificando sua escolha. A probabilidade de distorção ou parcialidade 

no relato dos fatos observados está tão presente em um caso quanto em outro. 



 

 

Mas, afinal de contas, o autor deste trabalho é ou não é usuário? A resposta 

mais adequada para essa pergunta é, sem dúvida, “isso não importa”. Em qualquer 

trabalho que se pretenda científico, a capacidade de discernimento entre dado 

observado e experiência pessoal, e entre análise intelectual e juízo de valor, é a 

condição para se buscar a neutralidade, e não uma total ignorância prévia do assunto, 

aliada a uma suposta capacidade inata de isenção, refratária a impressões subjetivas, 

que se manifestaria apenas ao se assumir o papel imparcial do “pesquisador em 

campo”1. Portanto, o que importa aqui é deixar claro que não se está fazendo uma 

“antropologia da causa própria”, e que este estudo não tem caráter panfletário, 

militante ou apologético, nem, por outro lado, preventivo, de denúncia ou de alerta2. 

Embora, para que a atividade possa ser vista de forma isenta, alguma argumentação no 

sentido da desestigmatização do usuário se faça necessária, desconstruindo pré-noções 

corriqueiras acerca de sua identidade e constituição3, não se trata aqui de apontar 

aspectos positivos ou negativos decorrentes do uso da maconha. As abordagens 

também não seguirão linhas essencialmente etnobotânicas, históricas, quantitativas, 

estatísticas, médicas, psicológicas, políticas, legais, criminais ou policiais. As questões 

comumente abordadas por outras disciplinas, dentro ou fora do âmbito das Ciências 

Sociais, podem ser invocadas, aqui e ali, quando pertinentes, mas o foco não estará no 

mecanismo de funcionamento do tráfico, nem nas políticas públicas (seja de repressão, 

legalização ou redução de danos), nem nos efeitos médicos ou psicológicos da 

substância, nem na trajetória histórica da cannabis no Brasil. O consumo de maconha 

será abordado, descrito e analisado enquanto atividade social culturalmente 

                                                           

1 Que o diga Malinowski aos que leram seu diário pessoal das Ilhas Trobriand. 

2 Interessante notar que ninguém no campus me perguntou se participo de algum comitê 
anti-drogas, associação de reabilitação, órgão policial ou instituição religiosa. 

3 Não, nem todos os usuários fazem dread-locks nos cabelos ou gostem de ouvir reggae. 
Na verdade, poucos atendem a este requisito. 



 

 

determinada, em sua dimensão mais geral, de possível comportamento humano, com a 

utilização do arcabouço teórico fornecido pela Antropologia. Quaisquer possíveis 

derivações utilitárias ou ideológicas das observações e conclusões reunidas aqui estão 

a cargo, exclusivamente, do leitor. 



 

 

2 DEFINIÇÕES TEÓRICAS 

Muito embora este trabalho se baseie na observação de dois grupos de 

usuários cujos membros já possuam algum tipo de relação prévia, o objeto deste 

estudo não se encontra nos grupos em si, mas no modus operandi de uma determinada 

atividade comum a ambos, a saber, o consumo social da maconha. Considerando que 

esta atividade não pressupõe, necessariamente, uma relação pré-estabelecida entre seus 

praticantes para ser levada a cabo, foi também observada e analisada outra forma de 

roda de fumo, à qual chamaremos anônima, onde os agrupamentos são formados 

casualmente, por indivíduos efetivamente desconhecidos. Mesmo que em cada uma 

das circunstâncias (nas rodas domésticas e nas rodas anônimas), os grupos se 

constituam de maneiras diversas e que os membros que as compõem tenham, 

respectivamente, diferentes origens no que toca ao compartilhamento de esferas 

sociais específicas, foi possível perceber em ambos os tipos de roda um 

comportamento análogo, ou mesmo padronizado, na relação entre seus participantes e 

na observação de algumas regras “de etiqueta”. Como será visto ao longo do texto, as 

categorias idiossincráticas pelas quais os integrantes destes grupos são comumente 

tomados, formuladas política, médica, cultural ou socialmente, e que convergem na 

figura imaginária do maconheiro, não são de todo correspondentes aos indivíduos 

assim classificados. Ao contrário, é possível perceber entre eles tantas diferenças 

pessoais, culturais ou ideológicas quanto as presentes em qualquer outro agrupamento 

aleatório de indivíduos. 

Na roda anônima, por seu caráter randômico e circunstancial, os 

participantes apresentam um grau elevado de heterogeneidade, sendo a amplitude de 

aceitação da diferença ditada pelo maior ou menor compartilhamento, por parte dos 

integrantes, de valores ou preconceitos disponíveis ao conjunto dos membros de nossa 

sociedade. Já na roda doméstica, os participantes estão ligados por um maior número 



 

 

de pontos comuns: compartilham uma mesma realidade sócio-cultural, se encontram 

inseridos em um mesmo meio, mantêm relações de amizade ou afinidade entre si, 

moram próximos uns aos outros. Nesse caso, diferentemente do da roda anônima, o 

uso coletivo da cannabis é um dos fatores que concorrem para sua integração, mas não 

é necessariamente o principal deles, e menos tipicamente ainda, o único: ele aparece 

mais como um exercício de sociabilidade, assemelhando-se a atividades comuns de 

consumo social, como as realizadas em cafeterias, charutarias, restaurantes ou bares4, 

porém dotado de um regramento particular. As relações entre os indivíduos de cada 

conjunto podem ser influenciadas por essa atividade, mas são construídas 

essencialmente a partir de posições previamente ocupadas nas mais diversas esferas da 

vida social, e remoldadas continuamente através de atitudes tomadas diante de cada 

situação social ou culturalmente significante, quando categorias comumente adotadas 

podem ser, inclusive, praticamente reavaliadas5. Nesse sentido, esses grupos em nada 

diferem de qualquer outro agrupamento humano – seja ele formado no meio 

acadêmico, em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, em um 

escritório corporativo ou em uma aldeia Nuer. 

Sendo assim, não há característica que os circunscreva em uma unidade de 

análise além do fato de realizarem, com alguma freqüência, uma prática determinada e 

– o que torna sua observação realmente interessante – seguindo procedimentos e 

orientações morais curiosamente semelhantes, mesmo sendo seus membros oriundos 

das mais diversas realidades culturais e portadores de ideologias tão diferentes quanto 

                                                           

4 Note-se especialmente o caráter sociabilizador dos exemplos citados, os quais podem, 
inclusive, ter sua dimensão recreativa ampliada pelos efeitos psicoativos oferecidos por cada produto 
de consumo (café, álcool, açúcar, lipídios), sem que estes necessariamente figurem como a principal 
razão para se freqüentar tais estabelecimentos, à exceção, é claro, dos alcoólatras, glutões ou 
cafeinômanos: nem todos os apreciadores de vinhos são adictos. 

5 Tem-se em mente aqui o raciocínio de Sahlins (2003), segundo o qual eventos específicos 
podem alterar a configuração de sistemas de classificação. 



 

 

o escopo dos valores de nossa sociedade as permite ser. Esses grupos são como vetores 

de um esquema de significação que transparece especialmente nos momentos em que 

se configura uma situação de consumo social, e é justamente na percepção, na 

descrição e na análise dessa simbologia compartilhada que reside o objetivo deste 

trabalho. É importante reforçar a definição do objeto de estudo como o consumo 

enquanto atividade essencialmente coletiva – e não o consumo por si só. O fato de um 

indivíduo ter o hábito de fumar sozinho, seja buscando a obtenção de efeitos de 

relaxamento, euforia, escape, introspecção, incremento da criatividade, alívio de 

sintomas de algum mal, ou qualquer que seja a motivação subjetiva do usuário, não 

constitui fato de interesse para o que se propõe aqui. 

Ao se abordar o usuário, ter-se-á em mente o usuário social, sendo este o 

indivíduo que, independentemente de sua origem, posição ocupada socialmente, 

ideologia, valores ou qualquer outra variável culturalmente definida, consome 

Cannabis sativa socialmente, em grupo, observando as regras pertinentes a esse tipo 

de atividade, e compartilhando do mesmo sistema moral, tácito e relacionado à 

atividade, comum ao grupo consumidor. Ou seja, ele deve tão somente estar ciente dos 

códigos de conduta e agir de acordo com eles, durante uma situação de consumo, para 

estar incluído nessa categoria.  

Cumpre observar que, a partir desta definição, exclui-se tanto o uso pessoal e 

solitário, quanto um uso coletivo eventualmente desregrado ou pautado por códigos 

aleatórios. Essas duas outras formas de consumo existem, sem dúvida, mas não são 

objetos deste estudo justamente por serem demasiadamente particulares e diluídas, 

podendo apresentar formas de conduta tão variadas quanto o número de indivíduos ou 

de grupos de indivíduos que as executam. O que interessa aqui é observar as formas de 

sociabilidade que podem decorrer do consumo que se dá dentro de um padrão bastante 

específico, culturalmente ordenado e socialmente compartilhado. Dessa forma, 

podemos dizer que o foco está voltado para uma modalidade de consumo com maior 



 

 

grau de ritualização em sua constituição, com limites bem definidos, quase 

estandardizados, que se repetem a cada realização, independentemente de quem sejam 

os integrantes da roda: são seguidos os mesmos passos, respeitadas as mesmas regras, 

com pequenas variações relativas. A idéia é realizar, a partir da observação do 

comportamento e do discurso de usuários sociais de Cannabis sativa, em rodas 

domésticas ou anônimas, uma análise da maneira como se dão as relações 

interpessoais nos momentos de consumo social, quais são as regras, muitas vezes  

tácitas, observadas durante essa atividade e, ainda, qual é a importância dessas regras 

para o usuário, tanto na construção de sua noção de pessoa quanto nas considerações 

morais que por ventura possam decorrer de tal experiência. 

2.1 DO MÉTODO 

Para poder perceber e interpretar as categorias que operam na prática, é 

preciso tentar compreender como os próprios usuários percebem esse tipo de evento, 

qual o valor atribuído por eles às regras de conduta e de que forma se dão a 

transmissão, a assimilação e a manutenção das mesmas em grupos de formação 

heterogênea, em diferentes arranjos espaciais, notadamente urbanos e complexos. E 

para dar conta desse tipo de problema, não bastaria ter acesso a um único grupo por 

vez, descrevendo-o e catalogando seus hábitos pormenorizadamente, sem estabelecer 

contrapontos, sob o risco de cair em um particularismo boasiano estéril. Por outro 

lado, ao mesmo tempo em que é necessário contrapor percepções e opiniões, é 

importante possuir uma base de comparação que forneça oportunidades de observação 

aprofundada em diferentes situações, para não nos perdermos no “azul do céu da 

generalidade”, demasiadamente de fora e de longe (Magnani, 2002), afogados por uma 

enxurrada de números estatísticos desumanizados, fornecidos por questionários 

enrijecidos à moda das pesquisas de mercado. Assim sendo, foram selecionados dois 



 

 

grupos domésticos para a pesquisa etnográfica mais extensiva, nos quais a relação de 

confiança objeto-pesquisador pôde se estabelecer de maneira suficientemente sólida e, 

ao mesmo tempo, foi observado o comportamento de grupos efêmeros, anônimos, 

formados em situações diversas.  

Naturalmente, para proceder algum tipo de análise, é impossível 

desvencilhar um grupo de indivíduos do meio em que está inserido. Essa 

contextualização deve levar em conta não apenas o espaço imediatamente circundante 

à atividade, mas também as interconexões derivadas da complexidade das atividades e 

as redes de relacionamentos desenvolvidos em espaços urbanos contemporâneos. 

Entretanto, embora se trate de um trabalho de Antropologia Urbana, não se busca aqui 

pensar a cidade utilizando um grupo como meio, mas pesquisar uma prática que se 

realiza na cidade, através de grupo específicos. Esse recorte atribui à cidade como um 

todo a representação do papel da “generalidade”, reduzindo suas dimensões, desde 

alguns pontos interligados pelo trânsito ou presença, mais ou menos estável, de certos 

grupos com determinados sistemas simbólicos compartilhados, até um grupo 

específico em um ponto específico, com a observação de seus indivíduos constituintes, 

noutro extremo, no plano da particularidade. 

Estando inseridos em um contexto urbano, o qual representa a sociedade 

abrangente, e que, como esta, “possui um repertório relativamente definido (embora 

flexível), compartilhado e público de categorias, classificações, formas, valores, etc.” 

(Peirano, 2003, p.10), os grupos herdam, utilizam e transformam a cosmologia de sua 

(nossa) sociedade, o que significa que “o que se encontra no ritual [para nós, a 

atividade de consumo realizada por eles] também está presente no dia-a-dia – e vice-

versa” (Peirano, 2003, p.10). Os usuários sociais de cannabis lidam com essas 

categorias comuns em seu quotidiano, e a maneira como interpretam tanto o uso 

quanto suas próprias posições diante das demais opiniões é baseada nesse repertório. E 

sendo o consumo de maconha considerado essencialmente anômico para o senso 



 

 

comum, uma situação de atrito moral é esperada na conformação ética do usuário. 

Embora seria incorrer em erro grosseiro associar, a priori, o uso da cannabis a um 

estilo de vida marginal e delinqüente, o papel da ilegalidade (corolário do caráter 

anômico atribuído ao consumo) na construção de identidade do usuário não pode ser 

negligenciado. Essa condição, para as drogas ilícitas em geral, “acaba por dar origem a 

uma cultura marginal específica que une, segundo certos códigos de conduta, as 

pessoas que nelas estão envolvidas” (Dias, 1997, p.3). Schur (1965, p.47) afirma que 

“a imersão gradual de muitos viciados num mundo próprio está (…) ligada ao 

processo geral que os afastou da sociedade respeitável. A definição social do viciado 

como delinqüente não só influencia decisivamente o seu comportamento, como altera 

a sua auto-imagem”.  

É verdade que os usuários de maconha apresentam um nível de guetificação 

e de envolvimento com crimes derivados do vício sensivelmente menor do que os 

usuários de substâncias com grande poder de adição, mas isso não impede que, para o 

senso comum, a figura do “drogado” – independentemente se usuário de maconha, 

crack ou cocaína – oscile entre a do criminoso (marginal, periférico) e a do doente, 

cabendo ao Estado, senão isolá-lo (à margem do aceitável, ou desejável), ao menos 

tratá-lo e tentar reabilitá-lo, conduzindo-o à abstinência, para então reenquadrá-lo na 

sociedade. Fiore (2004) observa como nas políticas públicas, mesmo as mais 

esclarecidas, ainda se sente o peso da estigmatização do uso de drogas, o que se 

espelha em imensas controvérsias ao mesmo tempo médicas e políticas. E, 

independentemente de em que esfera analítica se trave o debate, os argumentos são 

normalmente conduzidos no sentido da anomia do uso e da patologização do usuário. 

Em meio a toda essa briga, o discurso do usuário é abafado devido à sua 

“incapacidade”. Realmente interessa a alguém saber como um freqüentador de rodas 

de fumo encara sua posição diante da sociedade? Ou o quanto a opinião pública afeta 

sua noção de pessoa? Ou se o usuário procura, conscientemente, afastar-se de meios 

sociais centrais, onde enfrentaria conseqüências desse tipo de classificação? Buscar-se-

á, pois, neste trabalho, seguir o exemplo de Marcel Mauss, procurando ver 



 

 

normalidade onde ordinariamente são vistas apenas patologias. 

A comparação de grupos inseridos em diferentes pontos da cidade 

contribuiria para a percepção dos pontos tangenciais aos usuários sociais de maconha, 

a despeito de sua origem social, formação moral ou posição econômica. Assim sendo, 

um dos grupos escolhidos para a observação é constituído essencialmente por 

indivíduos socialmente bem integrados, que não enfrentam maiores adversidades 

derivadas de sua posição sócio-econômica e pelos quais o consumo de maconha 

poderia ser tomado como “desnecessário” ou “atípico” pelo senso comum. Já o 

segundo grupo é pertencente a um estrato social de baixa renda, e pratica o uso de uma 

substância ilegal (a maconha) em um ambiente típico de periferia – onde certas 

correntes de pensamento costumam se esbaldar com evidências da chamada 

“marginalidade”, sintoma irredutível (ao lado de seu berço esplêndido, a pobreza) do 

processo de desagregação causado pela urbanização desenfreada e o advento da grande 

metrópole. Observando e comparando a maneira como cada grupo pratica e percebe a 

atividade, e filtrando as ocorrências casuais dos pontos de interseção que mais se 

repetem, tentou-se extrair um modelo de comportamento esperado durante o consumo, 

testado em outras situações empíricas, especialmente nas em que os grupos são 

constituídos de forma arbitrária por indivíduos que não se conheciam previamente – as 

rodas anônimas. Ao constatar padrões morais de comportamento prescrito, 

aproximaram-se universos que, a um primeiro olhar, poderiam ser concebidos como 

totalmente dissociados, e evidenciaram-se gerais relações que, de outra forma, 

poderiam ser associadas apenas a ocorrências pontuais. 



 

 

3 EM CAMPO 

Por se tratar do estudo de uma atividade ilícita, a aproximação aos grupos 

abordados teve de ser feita com certo cuidado. A presença de informantes confiáveis 

foi de suma importância, pelas indicações concedidas, pelas apresentações, pela 

companhia nos primeiros contatos, pela inserção em campo e pela contribuição para a 

aceitação do pesquisador pela roda – principalmente ao garantir aos demais as reais 

intenções da pesquisa e pela ajuda em convencê-los de que não havia risco algum de 

denúncia ou identificação posterior a terceiros. Uma relação de confiança foi 

estabelecida gradativamente, através da construção de uma identificação do “usuário-

nativo” para com o pesquisador – em especial no contato com o grupo da periferia, foi 

importante que aquele pudesse encarar este como um ser minimamente semelhante, 

com um interesse específico (e não um mero ser de outro “planeta social”, um playboy 

de bairro burguês, um intruso na área). Assim, suas declarações se revelaram mais 

espontâneas e úteis do que as fornecidas, por exemplo, a um assistente social ou a um 

representante do IBGE.  

O grau de aproximação atingido em campo foi suficiente para identificar os 

membros mais constantes das rodas (uma vez que a cada visita a composição dos 

grupos era sutilmente alterada), descobrir os locais e horários preferidos ou evitados, 

observar comportamentos e rotinas, prestar atenção aos discursos e, o mais importante, 

ser aceito a ponto de poder reparar nas condutas desejáveis e reprimíveis durante o 

consumo. Quanto aos contratempos, qualquer estudante de Antropologia que pretenda 

fazer etnografia é alertado sobre estes “riscos” desde o início de seus estudos, pela 

literatura e por seus professores. O tipo de experiência vivida por Geertz (1989) entre 

os balineses ilustra de maneira análoga e incrivelmente apropriada as situações às 

quais o pesquisador deve estar disposto a se expor: que o diga quem esteve na 

complicada situação de se encontrar no meio de uma quebrada, sem estar acostumado 

a isso, tarde da noite, em “más companhias”, e viu um carro de polícia se aproximar... 



 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

3.1.1 O Residencial Kepler 

O Residencial Kepler6 é um conjunto fechado de 24 prédios baixos, de três 

andares, que juntos acomodam 360 apartamentos, com cerca 100m2 cada. As 

construções são dispostas em quatro fileiras, de nove, quatro, quatro e nove blocos, 

respectivamente, separadas por ruas particulares paralelas, as quais confluem com duas 

perpendiculares, também particulares, que circunscrevem todo o residencial. As duas 

fileiras menores (de quatro blocos) são subdivididas em quatro grupos de dois blocos. 

No espaço entre esses grupos, há uma cancha de esportes, um playground e áreas de 

convívio. O complexo foi construído na década de 1970, concomitantemente com 

outros residenciais, em moldes semelhantes, nas redondezas. Naquela época, a região 

era considerada como sendo afastada do centro da cidade, e os prédios destinados a 

segmentos populares. Trinta anos depois, porém, o bairro em que se situa se 

desenvolveu, passando a ser considerado um lugar agradável para se morar, a se julgar 

pela procura e pela valorização imobiliária de seus terrenos. 

Estando o residencial situado em uma via axial importante para o tráfego de 

Curitiba, a infra-estrutura dos arredores se tornou bastante completa: próximo ao 

conjunto foi construído, no início dos anos 90, um grande parque municipal, próximo 

ao qual uma grande rede de supermercados instalou uma de suas lojas. No outro lado, 

há um posto de saúde e um órgão da Prefeitura onde se oferecem serviços variados. 

Pontos de ônibus biarticulados (que levam em torno de quinze minutos para realizar o 

trajeto até o centro da cidade), escolas e colégios públicos e particulares, um posto de 

gasolina e pequenos centros comerciais estão disponíveis em um raio de 300 metros de 

                                                           

6 Em toda a extensão deste trabalho foram utilizados nomes fictícios, no intuito de 
resguardar a identidade dos integrantes dos grupos pesquisados. 



 

 

distância do local. A comodidade proporcionada pela oferta de serviços tornou a 

região atrativa para famílias de classe média, que logo intensificaram a densidade 

demográfica da região, multiplicando boas casas de alvenaria pelas arborizadas ruas 

vizinhas. 

O Kepler conta com quase mil moradores. Embora, obviamente, não se 

conheçam todos entre si, há ali uma certa sensação que pode ser definida através de 

uma frase proferida por um deles: “aqui é igual cidade pequena – todo mundo sabe da 

vida de todo mundo”. A hipérbole pode ser tomada somente como isto mesmo – uma 

hipérbole – se considerarmos que a maioria dos moradores nem mesmo se conhece, e 

quando se encontra o faz apenas casualmente, no percurso entre os blocos e o portão 

de saída; ou então pode ser considerado o poder social das redes de comentários acerca 

de vidas alheias especialmente interessantes, as tradicionais fofocas. De fato, é 

possível ouvir esse tipo de conversa entre certos vizinhos nos halls de entrada, e 

alguns moradores têm a impressionante capacidade de precisar detalhes sobre um 

grande número de famílias, mesmo dos blocos mais afastados daqueles em que 

moram, como a data de mudança para o residencial, o número de pessoas que 

coabitam, seus nomes, atividades exercidas e, claro, se for o caso, situações 

socialmente curiosas protagonizadas pelos mesmos. 

Há famílias que moram no mesmo apartamento desde que o conjunto foi 

construído, e muitos laços de amizade se formaram e se mantiveram no interior do 

mesmo. Há os que um dia já brincaram no playground que hoje brincam seus filhos; 

há os que mantém relações de amizade com os mesmos vizinhos há décadas, mantendo 

certos hábitos quotidianos, como as conversas noturnas no hall ou o jogo de futebol na 

cancha, nos finais de semana. Da mesma forma, há os que fumam maconha juntos há 

muito tempo, também. 

 



 

 

3.1.2 A Vila Promessa 

A Vila Promessa está situada em um bairro afastado na cidade de Curitiba, 

na fronteira com a região metropolitana. É, em geral, um típico jardim de periferia 

(nem uma favela e nem um bairro de classe média), contando entre seus moradores, ao 

mesmo tempo, “remediados” e representantes dos estratos economicamente menos 

favorecidos da sociedade. As ruas principais são revestidas por um antipó esburacado, 

cujos buracos são irregularmente tapados pelo piche com brita dos caminhões da 

prefeitura e suas grandes placas publicitárias, enquanto as secundárias são de terra 

batida, muitas das quais apresentando valas, cavadas por enxurradas, tão fundas em 

algumas épocas do ano que o locomoção por automóvel fica praticamente inviável. 

O acesso à vila por transporte público só é possível através de uma das duas 

linhas de ônibus alimentadores que partem do terminal central do bairro, dependendo 

de quão no interior se deseje chegar. Deste ponto de vista, é possível dividir a vila em 

duas: a região mais elevada e distante geograficamente e a parte anterior, a de baixo. 

As vilas e jardins dessa região estão de certa forma isolados do resto do bairro por um 

“cinturão verde”, constituído por chácaras e áreas de preservação, mas conectadas 

entre si por inúmeras vielas e trilhas (quebradas). Muitas das ruas da Vila Promessa 

são derivadas de antigos loteamentos ilegais no interior do que foi uma grande 

fazenda, regularizados junto à prefeitura por uso capião e outros processos jurídicos. 

Enfim, são regiões que não poderiam figurar em qualquer lista oficial de 

gentrifications em vista. 

Embora um projeto de enobrecimento da vila, vindo “de cima” 

(investimentos da iniciativa privada ou revitalização por parte de órgãos públicos), seja 

improvável, alguns comerciantes locais prosperam em determinados pontos, 

melhorando suas fachadas e calçadas, garantindo alguma valorização imobiliária dos 

terrenos vizinhos. Um dos pontos mais visitados para a pesquisa, na região anterior da 



 

 

vila, é um exemplo desse processo. A rua principal (que, na verdade, é caracterizada 

nas placas como “estrada”), por onde circulam os ônibus e a grande maioria dos 

automóveis, após cruzar as chácaras da entrada e inúmeras propriedades menores, 

sofre o primeiro aclive que culmina em uma espécie de “centrinho” da vila de baixo. 

Nesse ponto se concentram os melhores estabelecimentos comerciais da região, com 

um grande supermercado (ponto de referência para todos os moradores dali) de um 

proprietário local; uma farmácia (franquia de uma rede); lojas de roupas e 

quinquilharias do tipo “1,99”; uma distribuidora de bebidas; um aviário; uma locadora 

de vídeo; um restaurante; um fliperama e dois bares, além do ponto de ônibus 

principal. Bancos, postos de saúde e de polícia, e demais instituições dependentes do 

poder público ou de grande capital não estão presentes, mas a despeito do baixo grau 

de institucionalização, o “centrinho” consegue garantir grande autonomia à vila, e seu 

sucesso deve-se, de certa forma, ao relativo isolamento da mesma. Os serviços 

normalmente prestados por aquelas instituições são, até onde possível, substituídos 

pelos locais: o farmacêutico atua como médico, os seguranças do supermercado zelam 

pela segurança - às vezes apoiados por uma viatura da polícia militar (um Tático 

Móvel da POVO – Policiamento Ostensivo Volante) que tem sempre sua vaga 

garantida no estacionamento para clientes, contas de luz e água podem ser pagas nos 

caixas, e assim por diante. 

Desta forma, o “centrinho” pode ser encarado como uma mancha (no sentido 

dado por Magnani, 1984, 2002) multifuncional: ela é fundamentalmente comercial, 

mas dá ao mesmo tempo suporte para atividades de lazer (fliperama, bar, conversas, 

contato com os vizinhos), profissionais (a maioria dos funcionários destes 

estabelecimentos são moradores locais) e de saúde. É uma entre as inúmeras 

centralidades que podem ser traçadas no mapa da cidade como um todo. A 

denominação “centralidade” cabe aqui pela concentração de atividades e pela 

importância dada a ela pelos que dela usufruem. 



 

 

No final da tarde, momento em que convergem para o mesmo ponto os 

moradores que vivem e trabalham na vila e os que voltam de suas atividades no centro 

da cidade ou em outros bairros, o ritmo acelerado, de movimentação e interação 

citadina, atinge seu ápice: o trânsito se intensifica na quantidade de ônibus, automóveis 

e pessoas circulando, os vendedores do comércio se esforçam para atender as filas de 

clientes, os desocupados saem de casa para ver o movimento, trajetos se cruzam, tudo 

fervilha. 

Passado todo o frisson, as pessoas vão se recolhendo para suas casas, os 

estabelecimentos vão fechando gradualmente, sendo o supermercado o último a fechar, 

às 21:00. Caída a noite, esvaziadas as ruas, pode-se reparar em um pequeno grupo, 

agora maior do que era durante o dia, quando podia passar praticamente despercebido 

por trás de todo o movimento. E no meio dele há um pesquisador fazendo perguntas 

desconfortáveis. 

3.2 CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS NAS RODAS DOMÉSTICAS 

Os dois grupos, tanto o da vila quanto o do condomínio, são basicamente 

formados por jovens e adultos, entre 17 e 38 anos, a maior parte do sexo masculino, 

que têm em comum, além da proximidade de suas moradias e de certos interesses 

particulares que mantêm suas relações de amizade, o hábito de fumarem maconha 

juntos. É importante que o termo grupo não seja tomado em um sentido restritivo, que 

leve à imaginação uma cúpula fechada, estática, com membros numerados e 

invariáveis. No Kepler, por exemplo, é possível contar cerca de cinqüenta pessoas que 

costumam freqüentar as rodas, alternadamente – seria de até mesmo cômico imaginar 

o tamanho que um baseado deveria ter para que pudesse satisfazer uma roda de fumo 

com cinqüenta fumantes, para não mencionar a atenção que tal cena chamaria para si. 

As rodas observadas são formadas circunstancialmente, de acordo com a vontade e/ou 

disponibilidade dos integrantes. Um deles tem a idéia, liga para um amigo, se 



 

 

encontram, no caminho para o local de consumo podem encontrar um terceiro, durante 

a atividade mais alguns conhecidos se aproximam, enfim, tudo se dá de forma casual. 

Assim, quando falamos em grupos, estes devem ser imaginados com características de 

agrupamentos, reuniões, com um número variável de integrantes, onde a 

individualidade de cada participante é mantida. 

O fato dessas pessoas fumarem maconha juntas não dissolve a subjetividade 

de cada uma delas, o que significa que a homogeneidade ideológica destes grupos não 

é, de forma alguma, absoluta. Embora, dentro de cada turma, grande parte de seus 

integrantes se encontre em situação sócio-econômica similar, utilize um vocabulário 

semelhante, ou possa ser enquadrada em uma classificação qualquer perante o senso 

comum, no plano da individualidade é possível observar diferenças substanciais em 

seus valores e atividades. Enquanto o grupo que fuma nos cantos escuros do Kepler, 

quando visto de fora, possa não passar de um amontoado de maconheiros (e 

“maconheiro é tudo igual”, segundo uma certa moradora), quando visto de dentro 

permite distinguir personalidades tão antagônicas quanto a de um lutador profissional 

e a de um estudante com inclinações pacifistas, travando uma discussão animada sobre 

a naturalidade da violência: para se freqüentar uma roda de fumo não é preciso ser 

adepto de uma “religião” comum – valores divergentes são tolerados na medida em 

que valores divergentes podem ser tolerados em qualquer outra circunstância. Na vila, 

por exemplo, há uma diferenciação pronunciada entre categorias como trabalhador e 

vagabundo (quanto à ocupação), maridão e cachorro (com as mulheres), consciente e 

porra-loca (em relação aos valores, de uma forma geral, que orientam a conduta)7. 

                                                           

7 Vale pincelar, um tanto superfluamente, que o conjunto de características pessoais, 
percebidas nos atos dos indivíduos (presenciados ou reproduzidos em causos), não é representado, por 
eles, de maneira maniqueísta, embora utilizemos aqui termos binários para fins de análise – entre os 
usuários do Kepler estas categorias existem, mas não ocupam um espaço tão privilegiado na 
cosmologia quanto na vila. Entretanto, nuances e sobreposições, assim como títulos de aparência e 
desvios perceptivos existem inevitavelmente em maior proporção nas realidades objetivas do que em 
suas traduções literárias.  



 

 

Mas o conteúdo relativo a cada uma dessas categorias varia de integrante para 

integrante, assim como os juízos de valor, e não é uma situação de consumo conjunto, 

por si, que pode subvertê-los. Cada integrante teve seu próprio processo de construção 

pessoal, e agora interage em outras arenas, convive em outros meios, aprende outras 

lições, enfim, tem seu cotidiano permeado por uma teia de relações complexas comuns 

ao habitante do meio urbano. Como diz a máxima popular, “em cada cabeça uma 

sentença”. 

Se a unicidade cosmológica de uma “seita da cannabis” não pode ser 

proclamada, o contrário também não é verdadeiro, e a ausência de uma padronização 

cabal (a do maconheiro standart) não poderia de forma alguma acarretar em um caos 

total, de completa desconectividade: não é porque não podemos ceder à “tentação da 

aldeia”, circunscrevendo os grupos estudados a limites rígidos, e afirmando que tal 

grupo, como um todo, “pensa assim e age assado”, que não há vários pontos de 

interseção e áreas semânticas comuns. Precisamente, um aspecto da simbologia 

compartilhada que nos interessa nestes grupos está relacionado com os hábitos e 

condutas prescritas para um momento específico de sua sociabilidade, o que não quer 

dizer que o grupo se constitua exclusivamente a partir dessa prática, ou que se 

mantenha coeso essencialmente em função dela. Isso pode ser dito sobre certas 

relações existentes dentro do grupo, mas não sobre o grupo em si. Dentro destas 

relações, e nos momentos específicos em que elas afloram, é que atuam caracteres 

identitários que convergem na valorização de uma característica comum: estão todos 

fumando maconha, juntos. Nesses momentos, é essa característica, e suas derivadas, 

que mais valem enquanto critério de diferenciação entre o “nós” e os “outros”. 

3.2.1 Categorias e Relações Entre os Usuários da Vila 

Se o fato de “estarem todos no mesmo barco”, diante da lei, pode constituir 

um fator de unidade mesmo fora da situação de consumo, a maneira como esta 



 

 

realidade é interpretada pode diferir sensivelmente. Na Vila Promessa, há os que 

dispõem de uma maior autoridade moral diante de questões do tipo “certo x errado”, 

percebendo equilíbrio em seus atos e questionando a validade de sua criminalidade 

formal. Estes vêem a questão de seguinte forma: “eu trabalho, sou direito, não sou 

ladrão nem vagabundo, qual é o direito dos meganhas [policiais] virem bater em mim 

porque eu fumo?” Já os do tipo porra-loca parecem preferir encarar o consumo pelo 

seu lado transgressor, gostando de acumular e manter certos “títulos de bandidagem”, 

mesmo que alguns informantes afirmem que eles não são tão marginais ou violentos 

quanto tentam fazer os outros pensarem que são. Do contrário, nem estariam naquele 

grupo, e sim em outras quebradas. 

Nesse sentido, na vila, os usuários mais jovens, em geral (isso não constitui 

regra, mas tendência), parecem achar divertido o fato de serem vagabundos, porras-

locas e cachorros, ou até se orgulhar disto, gabando-se com histórias sobre mulheres, 

bebida e noites de apavoro, encarnando muitas das características da famigerada 

instabilidade adolescente ocidental. Entretanto, dependendo de seus interlocutores, 

dosam a ênfase ou mesmo suprimem esse tipo de comentário: sua rebeldia deve se 

curvar diante de valores reificados pelas gerações anteriores, como a responsabilidade 

e o trabalho. Não totalmente dependente, mas de certa forma relacionada, com a idade, 

a adesão a essa ética, por assim dizer, tradicional, é um fator que muito influencia no 

enquadramento de um indivíduo em categorias de autoridade, as quais são 

reconhecidas mesmo entre seus não adeptos, que as vêem como conservadoras e 

conformistas. Exemplificando: um rapaz de 18 anos havia começado a trabalhar no 

supermercado há pouco tempo. A relação com sua namorada estava ficando “séria”, e 

ele se reunia com seus amigos com cada vez menos freqüência. Um dia, ao se juntar 

aos outros ao final do expediente, ouviu gracejos e chacotas quanto ao seu novo status 

de “homem de bem”, cidadão responsável, casadão, etc., o que o fez proferir um feroz 

discurso “contra o sistema e essa m*** toda que te obriga a fazer coisas que não quer, 

virar quase escravo, sacrificar a maior parte do seu tempo com pessoas que não se 



 

 

importam nem um pouco com você”. Mas expressões públicas desse tipo de opinião só 

parecem ser permitidas quando todos os presentes compartilham certos valores, e em 

forma de desabafo, por se tratar de uma afronta a valores inquestionáveis, difundidos 

entre os “não porras-locas”, os quais constituem a maior parte do grupo. Então, se há 

certo número de opiniões divergentes, previamente conhecidas ou presumidas, fala-se 

de outra coisa. Ou se ouve. 

Isso porque, em contraposição a esse tipo de atitude, a maior parte das 

entrevistas e discursos aponta para uma preocupação com “cumprir com as 

obrigações”, “correr atrás das coisas”, “não vacilar na vida”, etc. Isso foi mais 

comumente observado entre os usuários acima dos 21 anos de idade, e estas opiniões, 

quando expressas diante dos porras-locas, costumam ser acatadas sem maiores 

discussões, afinal, os trabalhadores têm seu próprio dinheiro para comprar a erva, e 

quem tem um begue sempre divide com o grupo, a menos que haja uma desavença 

declarada com algum dos membros, o qual então costuma ser excluído da roda. 

Entretanto, apesar desse caráter utilitário imediato – obtenção de uma vantagem – do 

respeito devotado aos que correm atrás das coisas, há também certo caráter 

hierárquico implícito. Talvez porque os porras-locas saibam que será difícil manter a 

confortável posição que ocupam por muito tempo – para eles, ao contrário da realidade 

dos jovens mais endinheirados, com renda familiar similar ou superior às dos usuários 

do Kepler, o luxo de viver às custas dos pais parece ter sempre seu fim anunciado –, 

talvez porque a moral abrangente da sociedade já tenha sido assimilada por estes (em 

sua maioria) adolescentes, a despeito de seus impulsos contestadores. É importante, 

nesse sentido, considerar também o papel que pode desempenhar a culpa derivada de 

uma prática culturalmente repudiada: não apenas a de consumir uma substância 

psicoativa estigmatizada socialmente (contra a qual é possível argumentar com certa 

facilidade, caso se disponha de outras moedas morais valorizadas), mas a de fazê-lo às 

custas de outrem, o que seria, por assim dizer, “inafiançável”. Assim, os que obtêm 

seu sustento através do trabalho estariam em um nível acima dos que ainda dependem 



 

 

da renda de familiares, e poderiam desfrutar, além de uma relativa independência, de 

posições privilegiadas durante os discursos de cunho moral ou mesmo de auto-elogios. 

Além disso, as probabilidades apontam que, mais cedo ou mais tarde, os tais 

desocupados deverão fazer uma escolha: ou pulam para o lado de lá, dos trabalhadores 

e empregados, ou terão de se enveredar por caminhos perigosos (tornar-se enfim um 

criminoso de verdade) ou degradantes (acabar como o Tião, o mendigo alcoólatra que 

costuma dormir na porta do bar). 

Enquanto a ocupação, a postura diante das questões morais relacionadas ao 

trabalho, a faixa etária e a renda dos integrantes tecem uma espécie de pano de fundo 

das relações, existem outras formas hierárquicas que influenciam o modo como esses 

usuários se relacionam, e que puderam ser observadas em sua atuação no grupo. A 

experiência de um determinado usuário com o uso e manuseio de substâncias 

entorpecentes tem implicações mais diretas e óbvias nas posições que ele pode ocupar 

no momento em que o grupo de amigos se transforma em uma roda, ou quando “as 

drogas” viram tema de discussão. Desde a polaridade8 básica entre o iniciante, que 

ainda está aprendendo a inalar e perceber os efeitos da substância, e o experiente 

membro que já ensinou várias “gerações” de novos usuários, até a existente entre o 

sujeito que já se envolveu com o tráfico pesado e o que sempre foi apenas usuário 

final; ou ainda a gradação que difere aquele que já experimentou “de tudo” ou o que só 

fuma, há uma vasta gama de combinações que podem acrescentar ou diminuir o mana 

pessoal – fator variável e sempre relativo a outro elemento do grupo. Aquele que tem 

experiência em determinados assuntos tende a valorizar esse tipo de vivência, 

enquanto outro pode ter uma aversão particular pela mesma coisa. O “cara de bem” 

procura não se envolver demais com o “desviado” que busca vantagens através de 

meios que pareçam imorais para ele, embora a separação não seja tão rígida nem as 

                                                           

8 Essas posições não variam apenas verticalmente, em gradações do positivo ao negativo, 
mas podem ramificar-se por três eixos (sendo o terceiro sempre relativo a uma comparação, no caso, a 
um interlocutor), formando teias complexas de relacionamento. 



 

 

diferenças tão drásticas quanto poderiam ser imaginadas se o tema fosse, por exemplo, 

a criminalidade em grandes favelas cariocas, onde a separação entre o mundo de um 

traficante armado e de um morador empregado na construção civil é sensivelmente 

maior. Afinal, se fosse esse o caso, talvez não houvesse uma relação de convivência 

espontânea para se explorar, mas sim uma coexistência compulsória. Contudo, 

filtrando valorações exclusivamente pessoais, e comparando a freqüência de 

ocorrência de certas opiniões, pode-se tomar esses termos como reconhecidos pela 

coletividade, independentemente do caráter valorativo assumido por cada parte 

isoladamente. 

Para possibilitar uma melhor visualização de que tipo de arranjo social pode 

decorrer de uma dentre as diversas possibilidades relacionadas a esses modos 

valorativos, descrições podem sempre se beneficiar com narrações de situações 

empíricas e com certo valor anedótico, densas por si mesmas. Elas contribuem para 

que o leitor possa ser “levado a campo”, e convidam-no a presenciá-las virtualmente –

o que é melhor do que deixá-lo a imaginar o que toda aquele amontoado de descrições 

e categorizações poderia significar realmente. 

Helton, 32 anos, é um dos integrantes mais velhos do grupo. Sua imagem 

pública, ou ao menos sua auto-imagem, aproxima-se do tipo ideal do indivíduo 

trabalhador, experiente, que valoriza a família, que cumpre com suas 

responsabilidades, persegue (e obtém) seus objetivos, e “não deve nada para 

ninguém”. Enfim, assume a posição de quem está “acima da carne seca”, tanto moral 

quanto financeiramente. Defende o uso responsável da cannabis, o qual seria 

caracterizado pela escolha correta do memento e da quantidade para o consumo, de 

modo que este não interfira nas atividades e obrigações do usuário: “cada um deve 

conhecer e respeitar seu limite”. O limite dele, em todo caso, parece ser bem dilatado, 

diga-se de passagem, pela observação de seu comportamento, mas isso não o impediu 

de ser relativamente bem-sucedido econômica e socialmente. Ele possui um emprego 

estável como gerente de uma loja de varejo há anos, sendo bem remunerado, o que lhe 



 

 

permite ter o melhor carro, as melhores roupas e, sobretudo, a melhor maconha, dentre 

seus companheiros/vizinhos. Ele nunca está sem, e deixa subentendido que conhece 

peixes-grandes (traficantes maiores), embora não “se envolva demais com isso”, o que 

o faz cumprir esporadicamente, e como favor, o papel de fornecedor para os amigos 

mais próximos, os chegados. Quando todos estão na seca, ou seja, quando há escassez 

da substância entre os fumantes, os que têm boas relações com ele conseguem garantir 

uma certa quantidade a preços bastante elevados, o que é justificado, em discurso, pela 

qualidade do produto e inefabilidade da disponibilidade, e tacitamente, pela lei da 

oferta e procura.  

Helton se orgulha de sua independência, tanto do grupo (em relação à 

obtenção de maconha) quanto financeira, e seguidamente profere discursos moralistas, 

onde atitudes análogas às suas são apresentadas como louváveis, em detrimento das 

soluções encontradas pelos outros que, se agissem como ele, não se envolveriam em 

situações desfavoráveis. Fala com muito respeito e até com certo louvor de sua família 

(pais, irmã mais nova, mulher e filha), podendo se tornar bastante agressivo caso 

entenda que algum comentário foi ofensivo a algum integrante do seu lar. Entretanto, 

paradoxalmente, a maneira como se refere às mulheres em geral aponta claramente 

para o estilo cachorro (promíscuo, desapegado) de ser. Quando estão sendo contados 

ou relembrados publicamente certos causos em que estava envolvido, despontam, aqui 

e ali, como atos falhos, sorrisos de satisfação ou até de certo orgulho, nos momentos 

em que ele levou alguma vantagem na história, mesmo que baseada em algum tipo de 

trapaça ou “esperteza”. “Sou casado, mas não estou morto”, comenta, entre risos, nos 

momentos de contradição que parecem passar despercebidos para ele. De qualquer 

forma, o que importa aqui é a maneira como ele mesmo se percebe e se representa. 

Por outro lado, Davi é um adolescente desempregado por opção, que deixou 

os estudos no primeiro ano do ensino médio e gosta de sair com os amigos para beber, 

fumar, utilizar todo tipo de droga que encontrar pela frente e sair apavorando por aí. 

Passa praticamente o dia inteiro no estacionamento, ou perambulando pela vila atrás 



 

 

de um baseado, pelo qual raramente tem dinheiro para pagar. É classificado pelos 

colegas como um fissurado (aquele que está a todo o momento procurando consumir) 

e um chupim, um serrote – aquele que sempre fuma a maconha dos outros, mas nunca 

a tem para dividir, e nem dinheiro para comprá-la (mais adiante voltaremos às 

categorias e termos específicos em maiores detalhes). Seu orgulho reside no fato de 

levar muitas vantagens na base da malandragem, de ter boa lábia com as meninas e de 

conseguir levar a vida sem muito esforço, embora o valor desses méritos seja 

compartilhado apenas entre uns poucos “porras-locas de verdade”. Entretanto, apesar 

de sua imaturidade e de um conjunto considerável de atribuições negativas, Davi pôde 

se revelar um rapaz amável e acessível, sendo benquisto, ou ao menos tolerado, pela 

maior parte do grupo. 

Entretanto, Davi é, poder-se-ia imaginar, especialmente desprezado por 

Helton, que em raras ocasiões o admite em uma roda em que tenha trazido a maconha, 

chegando mesmo a optar, na maior parte das situações, por simplesmente ignorá-lo. A 

nossa situação problema se configura no momento, um tanto quanto dramático, em que 

Davi engravida a irmã de Helton. O abrupto choque de expectativas resultou, inicial e 

previsivelmente, em um briga feia, da qual Davi só não saiu seriamente machucado 

devido à intervenção dos expectadores. Mas passado o período crítico de aceitação, 

durante o qual os dois se evitavam mutuamente, era hora de conformar as concepções 

à nova realidade. 

Helton, com seu espírito super protetor em relação à família, seu reduto 

sagrado, com todo o orgulho de sua singular excepcionalidade, e com todo desprezo 

pela mediocridade que vê em Davi, se via impotente diante da situação que lhe foi 

imposta, sendo obrigado a macular sua concepção ideal de realidade com a entrada de 

uma persona non grata no seio de seu palácio de cristal. A transição para a aceitação 

dessa nova configuração realmente não deve ter sido fácil, mas por mais que lutasse 

contra isso, Helton foi constrangido (tanto socialmente, pelos amigos e pela família, 

quanto por seus próprios valores, que o impediam de assistir a tudo impassível) a não 



 

 

mais ignorar deliberadamente Davi. A tradicional indiferença foi substituída por duras 

repreensões públicas, e as diametrais diferenças das concepções pessoais se tornavam 

especialmente explícitas no momento de consumo, quando Davi se encontrava 

duplamente subordinado a Helton (por este ser sempre, nesses casos, o portador da 

cannabis) e se submetia a seus intermináveis sermões para poder fumar. Porém, agora 

Davi se defendia das acusações, trocando o discurso porra-loca pelo de “estou 

procurando emprego, estou correndo atrás, mas está difícil”. Os que acompanharam o 

quotidiano de Davi sabiam que isso não constituía inteiramente uma verdade, mas era 

preciso maquiar certos atos reprováveis com justificativas louváveis. 

Até o momento narrado, o balanço do embate pode ser interpretado por duas 

vias, ambas de mão dupla: se por um lado Davi atingiu um de seus objetivos – o 

fornecimento de maconha garantido pelo seu novo “cunhado” –, por outro essa 

“recompensa” está vinculada a uma compulsória alteração, se não de sua conduta, ao 

menos de seu discurso. A estratégia necessária para manter sua posição e evitar ser 

“deserdado” pode se tornar um tanto árdua para ele, requisitando mudanças severas em 

hábitos arraigados. O custo da manutenção será cuidadosamente calculado, porque às 

vezes ganhar um benefício, para em seguida perdê-lo, pode ser mais difícil do que 

nunca tê-lo recebido. E se, novamente, por uma mão, mesmo a seu malgrado, Helton 

se vê constrangido a não mais ignorar Davi, ou mesmo a lhe ceder maconha 

esporadicamente, por outra ele dispõe de um mecanismo de controle para garantir que 

o pai do filho de sua irmã “crie vergonha na cara” e procure se enquadrar em moldes 

aceitáveis para ele, podendo assim, um dia, ser digno de assumir o nobre papel de 

provedor e protetor de um pedaço de seu reino. Metaforicamente, trata-se de um certo 

tipo de condicionamento preparatório, como uma Caixa de Skinner agigantada: se o 

camundongo apertar a alavanca correta, ganha um pedaço de queijo, caso contrário, 

uma descarga elétrica. Quando o rato estiver “pronto”, ou seja, adestrado e ainda 

saudável, ganhará o direito de viver em uma gaiola nova, com a companhia de outra 

ratinha de laboratório. 



 

 

Ironias à parte, o evento narrado permite perceber uma das formas possíveis 

de acomodação social que podem ocorrer num grupo em que, entre os diversos valores 

e códigos que pautam as condutas, figura um tipo especial de moralidade, relacionado 

ao uso social da maconha. Nesse caso específico, estavam em jogo questões de 

responsabilidade e estratégias de manutenção de hábitos, onde o consumo comum da 

cannabis aparece como coadjuvante de uma peça maior. Mas mesmo não portando o 

papel principal, sua presença e atuação influenciaram o modo que a trama se 

desenvolveu e quais saídas seriam possíveis para o impasse. À medida que a atuação 

da atividade de consumo social é observada em outras peças, gradativamente torna-se 

possível perceber seu grau de versatilidade e, principalmente, notar quais são os papéis 

mais comumente destinados a ela. 

3.2.2 Consumo de Cannabis no Kepler 

O conjunto dos usuários moradores do Kepler, pelas suas dimensões, 

constitui mais do que um grupo, ele se assemelha a uma rede de relacionamentos. Isso 

porque praticamente todos os usuários se conhecem entre si, mas não partilham todos 

das mesmas convivências fora desse meio: o conjunto maior pode ser subdividido em 

vários grupos menores, podendo ser estes relativos a várias outras esferas de convívio, 

como atividades desenvolvidas (ocupação, formação, trabalho, hobbies, lazer), 

simpatias e preferências pessoais. Entre os participantes há estudantes (secundaristas, 

universitários de graduação ou pós) e profissionais de diversos setores (funcionários 

públicos, micro empresários, empregados de empresas particulares, autônomos), todos 

socialmente bem integrados. Há diferentes níveis de educação e de renda, dentro de 

uma escala em que o chão é superior ao da vila, mas o teto inferior ao de camadas 

mais abastadas. Também existem alguns casos extremos (um doutor e uns poucos que 

mal concluíram o então chamado 1º grau, alguns desempregados crônicos e alguns que 

poderiam viver em bairros mais nobres, se assim o quisessem), embora constituam 



 

 

poucos exemplos. Enfim, trata-se em geral de indivíduos de classe média, com 

atividades socialmente comuns a esse estrato. 

A maior afluência material entre os usuários moradores do Kepler permite 

que as questões relativas à responsabilidade e ao trabalho, fundamentais no sistema 

classificatório dos usuários da vila, sejam encaradas com menos gravidade. O 

conteúdo das demais categorias classificatórias abordadas, que lá operam, estão 

também presentes aqui, embora muito diluídamente. Se perguntarmos a um usuário se 

ele sabe o que ser porra-loca ou vagabundo significa, ele nos dará uma definição 

muito semelhante à que seria obtida na vila, embora não empregue a expressão (seu 

sentido) com a freqüência e com a ênfase com que costumeiramente são aplicadas por 

lá. Pode-se ser considerado, por vezes, um porra-loca ou um cachorro, mas esse tipo 

de critério não é de todo reificado. Quanto aos indivíduos mais jovens, o papel da 

contravenção na constituição de sua identidade também está presente, mas não é 

abordado através dos termos do “banditismo”: atitudes como fumar maconha, beber ou 

“matar aula” de vez em quando já são consideradas provas suficientes de sua rebeldia.  

A faixa etária também constitui um fator de segregação fora da situação de 

consumo social – seria raro ver o professor de inglês, de 32 anos, jogando videogame 

na casa dos usuários mais novos em uma segunda-feira à tarde, embora uma situação 

semelhante possa não parecer absurda no caso de alguma ocasião especial, como um 

churrasco de final de semana. Como na vila ou em quase qualquer outro lugar, são os 

valores e preferências de cada um que definem quem serão suas companhias mais 

constantes, entretanto, há situações e pontos em comum que os fazem constituir, por 

vezes, um único grupo. 

Uma dessas ocasiões é a de consumo social de maconha. A constância de 

cada usuário nessas situações é variável, mas a oportunidade para isso existe 

constantemente. A maioria dos usuários afirma possuir controle sobre a freqüência de 

uso, embora alguns, apontados como fissurados pelos colegas, reconheçam apresentar 

certa impulsividade para o consumo. Há usuários que mantêm o hábito de fumarem 



 

 

maconha com os amigos todos os dias, enquanto outros reservam essa prática apenas 

para momentos especiais, que julgam mais convenientes. O consumo não está 

necessariamente vinculado a um cronograma pessoal pré-definido ou a intervalos 

regulares; quase todos os dias há uma roda se formando em locais específicos, e 

depende principalmente do usuário se e quando ele irá integrá-la. 

As rodas formadas em locais conhecidos e reconhecidos pelo grupo como 

apropriados para o consumo têm um caráter, por assim dizer, público para seus 

membros – aqueles estão para estes como as sedes de um clube estão para seus 

associados. Os integrantes da rede de usuários sabem que aquele local específico está 

reservado para esta prática, e o fato da atividade estar sendo realizado ali presume a 

possibilidade de aproximação e integração de novos participantes. Se algum deles 

gostaria consumir, mas não possui a substância, ele vai procurar por outros usuários 

nos espaços de reunião social que, caso estejam vazios, podem indicar que houve uma 

movimentação para algum dos locais de consumo. Já no caso do usuário possuir a 

substância, mas optar por fazer o uso social (e não solitário ou demasiadamente 

privado, convidando apenas um amigo à sua casa, por exemplo), ele também se dirige 

a esses pontos de encontro. A noção de finalidade desses locais é compartilhada por 

toda a rede, e a passagem pelos pontos de encontro ou o consumo em locais 

conhecidos permite a formação e a ampliação de uma roda social. 

Nas rodas sociais, em geral, podem estar presentes tanto indivíduos não 

usuários, mas considerados confiáveis pelo grupo, quanto consumidores que não 

tenham muitas afinidades pessoais ou intimidades com o cedente, mas este pode optar 

por “particularizar” uma situação de consumo, realizando-a em um ambiente fechado, 

como o próprio apartamento9. Nestes casos os participantes são escolhidos e 

convidados pessoalmente, evitando a participação de usuários não selecionados. Isso 

                                                           

9 Esta situação á mais comum entre os usuários do Kepler. Na vila o consumo é realizado 
quase que exclusivamente na rua, sendo rara a circunscrição dos usuários a um ambiente privado. 



 

 

pode acontecer devido à escassez de maconha ou ao simples desejo de circunscrever o 

uso a uma esfera mais pessoal e privada.  

Convém apontar que nos processos de formação de rodas sociais descritos 

neste trabalho, o consumo é a atividade central: devido ao modo como se dão os 

preparativos e a relação prescrita entre os usuários, a atenção dispensada ao consumo 

nessas situações é maior do que a dada a alguma outra atividade paralela concorrente. 

Isso não quer dizer que toda situação de consumo coletiva seja centrada no uso em si, 

na verdade, muitas das vezes não é este o caso. Há diversas situações de descontração 

que permitem a inserção inadvertida de um cigarro de maconha, assim como é 

possível, analogamente, durante uma reunião qualquer, que alguém resolva mostrar à 

pessoa ao lado uma fotografia tirada em sua última viagem, esta passe para uma outra 

que tenha interesse em vê-la, e que no fim, várias pessoas, desordenadamente, tiveram 

a foto em suas mãos, por períodos de tempo diferentes, antes de retorná-la ao seu 

dono, sem que para isso seja necessário organizar uma exibição de slides em um data 

show, chamando a atenção de todos os presentes, ao mesmo tempo, para o que está 

acontecendo.  

A maconha pode ser consumida nas mais diferentes ocasiões sociais, seja ela 

ou não o principal motivo da reunião. Mas para se configurar um uso minimamente 

ritualizado, ela deve ser, ao menos no momento do consumo, o centro das atenções. A 

flexibilização das regras de conduta e dos procedimentos de preparação e consumo 

pode ser observada principalmente em contextos de uso privado, entre indivíduos 

íntimos, o que sugere uma ligação entre a segurança proporcionada pela familiaridade 

e a necessidade ou não de imposição de algumas normas e sanções sociais. Entretanto, 

ao passo que as prescrições comportamentais se flexibilizam, a moralidade 

compartilhada com os outros usuários se mantém. 

A rede de consumidores do Kepler atua também como uma rede de 

confiança. Para obtenção da substância, os usuários preferem recorrer uns aos outros a 



 

 

se aventurar em busca de fornecedores mais distantes10. Embora o preço se torne mais 

elevado devido ao fato de o produto ser adquirido de outro consumidor final, tendo 

passado por vários intermediários antes de chegar ali, não se corre os riscos inerentes a 

uma incursão à favela, por exemplo, o ponto mais próximo à fonte que se pode chegar. 

É claro que a substância entra nos domínios do residencial de alguma forma: os 

usuários moradores não estão confinados às relações entre si, integrantes da rede local 

têm conexões com membros de outros grupos também. Mas parece ser sempre 

importante que o fornecedor seja, senão amigo, ao menos conhecido, do comprador. 

São raras as ocasiões em que os usuários se dirigem a pontos externos conhecidos 

como próprios para o tráfico (e não consumo), para negociar com indivíduos 

potencialmente envolvidos com atividades criminosas. E embora o consumo de 

maconha também leve a qualificação de “criminoso” social e juridicamente, não é 

assim interpretado por estes usuários: crime seria uma atividade que lesa outrem11. 

Assim sendo, prefere-se manter a tranqüilidade comprando de pessoas de confiança a 

se envolver com desconhecidos de índole duvidosa, correndo ainda o risco de se tornar 

vítima de assalto. 

É no grupo de confiança também que se buscam informações sobre a 

maconha, e através das sociabilizações feitas dentro dele que se tem contato com a 

substância. Muitos usuários afirmaram que começaram a fumar por curiosidade, e 

recorreram a conhecidos para poder conhecer e experimentar a substância. Com a 

opção de manter o hábito, aprenderam, em sua vivência com o grupo, qual é o 

comportamento esperado durante os momentos de consumo, sem que para isso 

                                                           

10 Há um esquema semelhante na Vila Promessa – os companheiros mais próximos são 
sempre a primeira opção. Entretanto, pelas reduzidas dimensões do grupo, a rede mais ampla se 
constitui a partir das relações com outros grupos de usuários dos arredores. 

11 Logo, não é visto com bons olhos. A justificativa do consumo através do tipo de 
autoridade moral referida na vila (“não roubo, não mato, só fumo. Portanto não sou criminoso”), opera 
aqui em moldes similares. 



 

 

tivessem que abrir mão de outras esferas de sua vida. Isso não quer dizer que nenhum 

deles tenha tido problemas com o abuso da substância, ou que tenha começado a fumar 

somente após uma reflexão madura. Gomes, músico e professor, 25 anos, fumou 

maconha pela primeira vez aos quinze, após solicitar com muita insistência junto a um 

primo seu. Ele afirma que na época estava passando por uma fase de descobertas da 

adolescência, que buscava expandir seus horizontes, ampliar limites. Esses limites 

eram, em sua maioria, ditados por seus pais e corroborados pelos valores morais 

vigentes. Havia uma certa super proteção, nada exacerbada, mas suficiente para que 

ele se sentisse amarrado a possibilidades limitantes. Ansioso por provar sua 

capacidade e independência, passou a tomar diversas atitudes contestadoras. Faltava às 

aulas do ensino médio para aprender a tocar guitarra, se envolvia em protestos e 

passeatas (mesmo sem saber ao certo do que se tratava), se vestia com roupas baratas, 

de qualidade inferior, sendo que poderia ganhar dos pais quantas peças “de marca” 

desejasse. Sempre foi considerado pelos seus professores como um aluno avançado, 

acima da média das turmas, mas não tinha mais interesse pelo conteúdo das aulas. 

Gostava de ler, mas não os livros impostos pelas disciplinas da escola. Nesse contexto, 

considerou que o consumo de maconha poderia ser mais uma atividade libertadora a 

ser exercida, ainda mais depois de ler sobre uma certa capacidade artisticamente 

inspiradora da erva. Admite que nas primeiras vezes que fez uso da substância, não 

conseguiu distinguir nenhum de seus efeitos, conseguindo-o após várias tentativas, 

com a ajuda de amigos que a consumiam há mais tempo12. 

                                                           

12 McRae e Simões (2006) lembram que Howard Becker “em trabalho pioneiro (1966a, 
1966b) preocupou-se em explicar como alguém se torna e permanece consumidor regular da maconha, 
por meio de uma experiência de aprendizagem com outros usuários na qual poderiam ser identificados 
os seguintes estágios: a) aprender a inalar da maneira correta, isto é, de forma que a substância seja 
plenamente absorvida; b) aprender a reconhecer os efeitos, que não seriam muito evidentes à primeira 
vista e que devem ser associados ao uso da substância; c) aprender a considerar os efeitos como algo 
prazeroso e a lidar com eles de maneira a obter o melhor resultado possível em termos do prazer 
procurado; d) aprender a enfrentar as formas de controle social que desaprovam esse hábito, através do 
desenvolvimento de estratégias de obtenção da maconha, de garantir segredo em face de não-
consumidores de justificar, a si mesmo, o seu comportamento diante da condenação moral”. 



 

 

Com o estilo de vida desregrado que adquirira, passou a se encontrar 

regularmente com alguns amigos para discutirem “a situação da humanidade”, 

beberem, reclamarem, fumarem tabaco e maconha, ou eventualmente, consumirem 

outras substâncias psicoativas, como inalantes, remédios e cocaína. Após alguns anos, 

seus precoces hábitos boêmios lhe causaram perturbações físicas e emocionais, às 

quais ele associa tanto o abuso das substancias (em especial álcool, THC e nicotina) 

quanto à sua maneira pessimista de ver o mundo. Havia se utilizado do excesso em 

muitas esferas de sua vida, e o caminho de Blake o levara à depressão e à doença 

hepática. A maconha foi apenas um dos tipos de pedra que revestiu sua estrada, mas 

não o único. Aos vinte anos, um acontecimento pessoal lhe deu ânimo para encarar as 

coisas de outra forma, que o fez adotar como lema de sua vida o clichê “disciplina é 

liberdade”, voltando, de certa forma, ao rebanho do qual se desgarrara. Mas Gomes 

manteve para si as cores que adquirira em sua jornada, tentando manter apenas o tom 

mais bonito de cada uma. Em termos práticos, assumiu responsabilidades e organizou 

sua vida, baseado em novas regras: concluiu o curso superior que havia trancado, 

disciplinou seu método de trabalho autônomo para pagar as próprias contas, e passou a 

adotar critérios para o consumo de substâncias psicoativas, dosando o que aprendeu 

serem os efeitos negativos e os desejáveis. Hoje, não usa cocaína ou drogas que 

considera muito destrutivas (afirma nunca ter tido o hábito de consumi-las, quando o 

fazia era de forma eventual), largou o vício da nicotina (o que foi o mais difícil, 

segundo ele), bebe apenas em ocasiões especiais, e fuma maconha com os amigos do 

residencial, em média, uma vez por semana, em geral aos sábados, antes de sair para o 

ensaio da banda em que toca profissionalmente. Nesse intercurso, não cortou relações 

com seus amigos consumidores, apenas não participava das rodas quando o 

convidavam. 

Já Tobias, o primo de Gomes que lhe apresentara a maconha, afirma nunca 

ter tido problemas com o consumo. Começou a utilizá-la regularmente aos dezoito 

anos (estando hoje com trinta), mas diz não saber exatamente o porquê. Tobias fuma 



 

 

até vários baseados por dia, às vezes sozinho, às vezes em grupo. Diz não sofrer 

efeitos negativos sob o efeito da substância, salvo certa dificuldade de concentração 

caso tenha que fazer operações matemáticas em seguida; por isso, evita fumar antes de 

fazer o balanço de contas de sua empresa, no final do mês. No mais, diz não encontrar 

empecilhos para o consumo em qualquer outra situação, tendo predileção pelas 

ocasiões sociais, quando pode manifestar sua personalidade extrovertida e se 

sociabilizar com os amigos. Tobias é um freqüentador assíduo das rodas do Kepler, 

sendo o tipo de usuário que pode recorrer a relações jocosas com quase todos os 

participantes das rodas. Ele consegue chamar a atenção de quem não esteja se portando 

de maneira apropriada através de suas piadas, uma boa maneira de amplificar a 

eficiência da repreensão, ao mesmo tempo em que evita que esta seja tomada por 

ofensa. Todos o conhecem e estão a par do seu jeito de ser. 

Tobias é uma “figurinha carimbada”, um usuário recorrente que nunca 

percebeu maiores problemas relacionados ao consumo regular, que vive de uma 

maneira bastante tranqüila e regular. Já Gomes, agora um participante esporádico, já 

teve complicações pessoais devido ao abuso em certa fase de sua vida. Atualmente, 

não possui uma rotina estática, trabalha de acordo com a demanda de serviços e se 

dedica a projetos pessoais. Assim como esses dois exemplos, cada usuário do grupo 

teve sua construção pessoal realizada de forma distinta, assim como sua relação com o 

consumo, adequando sua realidade de acordo com os eventos que presenciou ou 

protagonizou. No resultado provisório de cada uma dessas construções (o estado atual 

de cada indivíduo), podem estar presentes elementos que o levem a optar pela 

manutenção do consumo, derivados da mais diversas motivações. Assim, o corretor de 

seguros pode se reunir com seu vizinho estudante para realizar o consumo com 

freqüência variável, de acordo com sua predisposição e possibilidade. Os usuários 

sociais dedicam a maior parte do seu tempo a suas atividades habituais (“correm atrás 

das coisas”, nos termos da vila), mas em algum momento, pré-definido ou não, 

reúnem-se ao grupo e participam da roda. A motivação de cada um para isso varia, 

mas nesses momentos, não é isso o que importa. 



 

 

3.3 ESPACIALIDADE 

Cada integrante de cada grupo tem sua rotina própria, percorre seu trajeto 

diário e pessoal; não obstante, em certos momentos se reúne aos outros em um espaço 

determinado, um local reservado para reuniões descontraídas, associado ao descanso, 

ao lazer, ao descompromisso, à falta do que fazer, ao ócio permitido ou até, em certa 

medida, institucionalizado. A esse espaço, considera-se aqui a aplicabilidade da 

categoria pedaço, a qual “supõe uma referência espacial, a presença regular de seus 

membros e um código de reconhecimento e comunicação entre eles” (Magnani, 2002, 

p.20). Essa definição parece tornar o termo pertinente, diante da identificação dos 

grupos com alguns locais específicos. 

No caso da vila, esse espaço é representado pela parte lateral do 

estacionamento do supermercado, em especial quando fechado, à noite. Durante o dia 

encontram-se por ali os membros vagabundos ou desempregados, os que faltaram à 

aula, os que têm empregos noturnos, ou os que, por uma razão ou outra, estão sem 

nada para fazer. Nesse período os grupos são basicamente uma reunião de amigos, a 

“turma do bairro”, com a qual outros conhecidos não-usuários também se reúnem por 

algum tempo para bater papo, etc. À noite o caráter de pedaço transparece com mais 

clareza, uma vez que o movimento público diminui, e só quem é da galera, ou 

convidado por alguém dela, se aproxima. Chegam os que trabalharam ou estavam 

ausentes durante o dia, conversam, trocam alguns sinais, percorrem algum trajeto local 

(um exemplo pode ser o seguinte: da sua casa para a casa de um outro usuário, daí os 

dois para o bar, do bar para o estacionamento, juntam-se a mais alguns e vão para 

outro bar, mais para dentro da vila, conseguem um pouco de maconha, voltam para o 

supermercado, e daí, com todos ou em grupos menores, para alguma viela escura onde 

possam consumir com mais tranqüilidade). Há um pequeno circuito (também no 

sentido dado por Magnani, 1984, 2002) na vila (que por sua vez é interligado a outros 

pontos, em outras vilas, até mesmo em outros bairros), por onde usuários perambulam 



 

 

atrás de erva ou de companhia. Mas o ponto de referência efetivo, para onde se vai 

procurar seus “semelhantes” em primeiro lugar, é o estacionamento do supermercado.  

Já no residencial, há a cancha de esportes e os halls de entrada dos blocos. 

Nesse caso, há alguma rotatividade do ponto de encontro, e a exclusividade espacial 

para o grupo é menos evidente, com crianças brincando e moradores circulando entre 

eles durante o dia. Mas observando suas reuniões em locais variados, é possível 

perceber a ocorrência de uma certa apropriação espacial temporária – naquele 

momento, determinado espaço que é público a todos os moradores, é deles. Os demais 

não são coagidos a ponto de fazerem grandes desvios caso precisem passar por ali, 

mas de todo modo, apenas o fazem se necessário, não se demorando nos arredores. 

Essa territorialização não está envolvida diretamente com o uso da cannabis, mas com 

a afirmação de um grupo enquanto tal, um grupo que não apenas tem o direito de estar 

ali, a qualquer hora, como qualquer outro morador, mas em determinados momentos 

de agrupamento, tem mais direito do que os outros. Na cancha, por exemplo, o espaço 

disponível é grande para comportar vários grupos ao mesmo tempo, mas um certo 

canto da arquibancada parece estar tradicionalmente reservado para membros desse 

círculo de amigos. Como na vila, é à noite que se percebe melhor a permanência de 

determinadas pessoas em determinados locais, e a identificação daquelas com estes. 

O ponto de encontro não é necessariamente o local de consumo. Embora o 

ponto de encontro dos usuários da vila seja o estacionamento, raramente o consumo é 

realizado ali. O habitual é o grupo se dirigir às ruas e vielas transversais, de terra, perto 

de terrenos baldios e longe das casas e de possíveis transeuntes: a escolha do local é 

em geral determinada considerando-se a conveniência da privacidade. No residencial o 

local preferido para o consumo é o cruzamento de duas das ruas particulares mais 

periféricas (apelidado de última rua), afastado da entrada dos blocos e das áreas de 

convivência, embora em alguns casos, principalmente durante a madrugada, o 

consumo seja realizado na arquibancada da cancha. Embora não deva ser difícil 

localizar a gênese de um hábito de exílio voluntário na proibição legislativa do uso, 



 

 

outros fatores parecem estar também envolvidos. O sigilo fora do círculo de usuários, 

considerado prudente enquanto evita a exposição do grupo à moral conservadora 

predominante, estabelece uma noção de união e de identidade, que delimita o nós e os 

outros. Se, no momento do consumo, um estranho se aproxima, a primeira reação é 

obviamente o receio, uma vez que a tentativa de ocultar o que está se passando é 

imperiosamente infrutífera, devido ao forte e característico odor exalado pela fumaça. 

Mas se o desconhecido solicita permissão para juntar-se ao grupo, e uma vez 

constatado por meios particulares de identificação (abordados mais adiante) que o 

novo elemento não é sujo – ou seja, não representa ameaça de denúncia –, ele 

geralmente é incorporado sem maiores restrições, desde que respeite as regras tácitas e 

que a quantidade seja suficiente para comportar um novo membro. Este 

“cooperativismo” parece ser mais uma forma moral de identificação dos usuários 

sociais de Cannabis, em contraste com outros tipos de usuário. É até mesmo uma das 

diferenças morais apontadas pelos usuários de maconha em contraste aos de crack: 

estes raramente dividiriam o que têm, mesmo com amigos próximos, quanto mais com 

um estranho.  

Acredito que a distinção de DaMatta (1991) entre as categorias casa e rua 

pode ser convenientemente invocada agora: estamos interessados, por ora, no consumo 

na rua. Talvez haja a necessidade de alguns termos intermediários, uma vez que essas 

categorias podem se perpassar, mas enquanto os integrantes do grupo se conhecem e 

se reconhecem como membros (e muitas vezes já familiarizados por convívios em 

outras esferas da vida social), eles estão inseridos em um meio que não é totalmente 

pertencente a eles, é público, é a rua. Embora tenha ocorrido a apropriação de um 

espaço específico, podendo inclusive constituir o pedaço do grupo, como vimos, eles 

não estão, absolutamente, em casa. Houve uma privatização do que era público, uma 

penetração dos atributos da casa, com suas relações bem definidas, nos domínios da 

rua, do incerto, mas não uma sobreposição total, pois há sempre a possibilidade de 

aparecer uma viatura da polícia, um vizinho, um mala, um serrote, que possa interferir 



 

 

no processo de consumo da substância. Por outro lado, dentro de casa, esse papel 

constrangedor (representado pelo papel do outro) poderia ficar a cargo de algum 

familiar que reprove a atividade, por exemplo – a casa pode também não mais ser tão 

casa assim. Ou seja, o espaço para o consumo da maconha é sempre obscuro ou, no 

máximo, liminar. É interessante que, a despeito dos cuidados e comportamentos 

diferenciados que se espera que se tome na rua ou em casa, em relação aos outros, a 

relação entre eles (os membros do grupo) parece ser presidida por um mesmo conjunto 

de regras, independentemente de onde se encontrem. 

3.4 RODAS ANÔNIMAS 

Mesmo que se tenha tratado até agora de agrupamentos específicos de 

usuários, para ser formada uma roda de fumo não é absolutamente necessária a 

presença de um grupo relativamente fixo, pré-selecionado, de indivíduos com relações 

pessoais já estabelecidas, que compartilhem de uma mesma condição sócio-

econômica, tenham visões de mundo semelhantes, sejam residentes em um mesmo 

espaço, ou possuam qualquer elo estático de ligação entre si que não seja o de 

manterem o hábito de fumar maconha esporádica e socialmente. É bastante comum a 

formação de grupos momentâneos de consumo, formados por indivíduos de diversas 

classes, diferentes culturas e com valores ainda mais variados, em torno de um ponto 

comum – o consumo social (e não necessariamente, convém lembrar, a identificação 

pela criminalidade comum). E isso pode ocorrer em diferentes pontos da cidade, não 

apenas em “guetos” ou em um pedaço específico. Qualquer espaço que atenda a 

requisitos mínimos de privacidade e que não sejam reconhecidamente sujos (próximo 

a delegacias, residências de indivíduos notadamente conservadores, ou mesmo 

alcagüetes) podem servir de palco para a prática. Nesses casos, a unidade (isto é, o 

grupo que irá compor a roda) simplesmente não existe de antemão: ela é formada de 

modo circunstancial, e essa formação é, sobretudo, efêmera e anônima. Após a prática, 



 

 

a roda se desfaz, fragmentando o que há pouco era um ajuntamento coeso de pessoas 

unidas por um ponto tangencial; seus membros seguem direções opostas, sozinhos ou 

em grupos menores com afinidades específicas – que podem ter sido, ou não, 

descobertas no decorrer do processo.  

Estamos então tratando da possibilidade de contato entre diferenciados 

mundos socialmente construídos, e da aproximação e interpenetração de fronteiras 

pertencentes a domínios culturais diversos por meio de uma situação que as reúne em 

torno de objetivos comuns (que podem assumir significados comuns), e através da 

qual os indivíduos podem ser reconstruídos através dos contrastes interpessoais. 

Gilberto Velho (1994) tratou de uma situação semelhante, em Unidade e fragmentação 

em sociedades complexas, de forma muito apropriada. A situação-tema utilizada foi a 

formação de um aglutinamento de pessoas, presenciada pelo autor, na Av. Nossa 

Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1978. Era por volta das dezessete 

horas, havia grande movimente na rua, representantes dos mais variados estratos 

sociais e culturais se misturam no vai-e-vem dos transeuntes. O motivo do aglomero, 

logo organizado em fila por um policial militar, era a presença de um “preto velho”, 

que havia “baixado” inadvertidamente em um senhor de cor, com cerca de sessenta 

anos - as pessoas aguardavam na fila por uma consulta. Entre os presentes, havia uma 

grande heterogeneidade quanto às possíveis classificações sociais de cada um, 

misturando-se faixas etárias, classes sociais e etnias. 

O que imediatamente chama a atenção nesse episódio é o fato de que, num 

momento onde a coexistência de diferentes estilos de vida e visões de mundo - 

característica típica das sociedades complexas – se mostra de forma mais pronunciada, 

isto é, na rua, um grupo se reunia em torno de certos símbolos compartilhados, 

promovendo uma ação coletiva onde as diferenças culturais intrínsecas, inclusive as de 

cunho hierárquico, se dissolveram a ponto de não fazerem mais sentido no contexto 

presente. Analogamente, em uma roda de fumo anônima, diferenças pessoais podem 



 

 

ser reduzidas temporariamente em prol da realização de um ato coletivo do interesse 

de todos os participantes. 

É verdade que, no exemplo de Velho, muitos dos transeuntes, pelos mais 

diversos motivos, não se detiveram para acompanhar ou se pôr a par do que estava 

acontecendo, mesmo percebendo que algo acontecia. Isso atesta a urbana 

multiplicidade de julgamentos referida acima, refletida em decisões e atitudes 

quotidianas, observáveis, em meio às quais, inusitadamente, pode vir a ocorrer uma 

convergência de indivíduos com origens diversas em torno de um mesmo interesse, 

onde compartilham uma definição comum de certo aspecto da realidade. Nesse campo 

semântico os participantes adotavam, no exemplo de Velho, não obstante pequenas 

variações comportamentais individuais, uma postura geral de respeito ante a presença 

do sobrenatural: estavam agora circunscritos em uma esfera religiosa. A situação 

transposta para o caso da roda de fumo, embora não possua cunho religioso e nem se 

dê nos exatos termos definidos por essa outra situação, pode exercer papel similar na 

congruência das partes envolvidas. Em ambos os casos, há algum tipo de percepção, 

contato, aproximação e comunicação através de códigos comuns, entre indivíduos 

desconhecidos, causado por um evento particular. Durante a atividade “se faz o que se 

deve fazer”, ou seja, o que se espera que seja feito, assumindo uma posição 

determinada, para em seguida retomar seu percurso habitual. 

Se “a primeira impressão é a que fica”, ao contrário das domésticas, onde se 

verifica um efeito cumulativo derivado das ações dos participantes, nas rodas 

anônimas ela é tudo com o que se pode contar, já que o mais provável é que os 

usuários não mais se encontrem após a dissolução da reunião. A questão agora é a de 

aproximar este tipo de experiência a outras convivências sociais análogas, daquelas 

passíveis de levarem seus participantes tanto a uma integração satisfatória ou ao 

ridículo. Num jantar em um clube requintado, onde a etiqueta ainda seja valorizada, 

quem nunca viu um talher de peixes se encontraria em maus lençóis, enquanto um 



 

 

sujeito com um diploma de doutorado se sentiria muito à vontade em um encontro 

acadêmico de sua área, mesmo que este fosse realizado em uma cidade onde nunca 

esteve, com pessoas que nunca viu. 

Desta forma, para se aproximar e tentar adentrar13 uma roda de fumo cujos 

participantes sejam desconhecidos, é preciso proceder de maneira educada, nos sentido 

mais preciso do termo. A aceitação ou não do novo membro dependerá de fatores 

como a quantidade de cannabis disponível e a generosidade do portador, mas o que 

mais influenciará a decisão da roda (entre conceder, negar ou literalmente engolir o 

baseado) serão as características e o modo de abordagem do solicitante. A embriaguez 

excessiva, como em muitas outras situações sociais, pode ser um grande empecilho no 

caso dos participantes não compartilhem da mesma condição; modos grosseiros (ou 

assim tomados pelo senso comum) também não costumam ser bem-vindos em 

qualquer ocasião. A princípio, age-se como quem pede um cigarro em um bar, 

aplicando-se todas as possibilidades e etapas desse caso: o portador do maço pode 

ceder, dizer que não tem mais (sendo verdade ou não), estar fumando o último que 

tinha, simplesmente dizer não (o que soaria pouco polido, a menos que já conheça o 

solicitante e tenha uma razão pessoal para negar-lhe o cigarro), e assim por diante. 

Uma vez excluídas probabilidades desse tipo, é importante que o estranho inspire 

confiança. Este quesito depende de disposições muito subjetivas, que variam de acordo 

com a experiência individual, mas certos critérios são comumente adotados para 

diferenciar o maluco que realmente só quer dar uma bolinha do policial à paisana, ou 

do laranja que possa “dar com a língua nos dentes” ou “queimar a cara” (envergonhar, 

chamar a atenção de forma despropositada) dos integrantes. Novamente, não há valor 

absoluto em nenhum adjetivo específico, as características que serão valorizadas ou 

                                                           

13 Nas rodas anônimas, a inserção de novos membros é feita a partir do auto convite. 
Diferentemente do que ocorre com substâncias legalizadas, não seria prudente, nem “de bom tom” 
oferecer maconha a um desconhecido. 



 

 

desprezadas dependerão sempre da configuração da roda ou, em última instância, das 

predisposições do(s) cedente(s). 

O linguajar é o primeiro indício de que a pessoa “conhece o talher de peixe”. 

É difícil precisar o que ou como se deve dizer: o segredo não está na utilização de 

termos exatos, uma vez que estes podem variar, e nem em um “sotaque” ou “ginga” 

específicos – os quais, se mal utilizados, têm mais chances de resultarem em 

caricaturas ou imitações bastante patéticas, como as dublagens dos filmes estrangeiros 

sobre jovens “roqueiros da pesada”. Na verdade, se há algum segredo, está na 

naturalidade no trato da questão – e nisso os “maconheiros” observados são, sem 

dúvida, muito mais refinados do que qualquer especialista em drogadição. Não há 

estudo, glossário ou atuação que substitua uma real experiência no assunto.  

Da mesma forma, os trejeitos adotados pelo solicitante podem testemunhar 

contra ele. Um iniciante ainda ingênuo transparece toda sua insegurança, e a menos 

que esteja se esforçando para se enturmar, dificilmente tentaria tal aproximação 

sozinho. Em geral os iniciantes mais jovens gostam de tentar parecer conhecedores, 

mas enquanto falam muito e contam suas histórias, denunciam toda sua falta de 

experiência. Se um rapaz desses conseguir adentrar um grupo malicioso, é provável 

que, além de ser tratado com desprezo ou mesmo escárnio, seja levado a comprar uma 

quantidade ínfima e de qualidade inferior por um preço bastante abusivo. E o que é 

pior, sair da roda contente, crente de que fez bom negócio. Mas também há a 

possibilidade deste novato se unir a um grupo formado por indivíduos semelhantes a 

ele, onde não encontrará tais aversões. Vemos aqui que a determinação de 

características pessoais do usuário, em relação às dos demais consumidores presentes, 

não afeta somente a probabilidade dele ser aceito na roda anônima, mas também a 

maneira como será tratado. A roda anônima comporta um grau de heterogeneidade 

bastante elevado, porém finito.  Em uma das situações observadas, uma roda anônima 

havia sido formada por dois jovens de classe média (sendo um deles morador do 



 

 

Kepler) nos arredores de uma casa noturna em um bairro nobre. Um guardião noturno 

(flanelinha), que havia se oferecido para tomar conta do automóvel dos rapazes, 

percebeu o que estava acontecendo e solicitou permissão para adentrar a roda. O 

cigarro era mais do que suficiente para todos, e a permissão foi concedida sem 

entraves. Após alguns instantes, um terceiro jovem, aparentando ser bem sucedido 

economicamente ou, para ser mais preciso, vestido como um mauricinho ou playboy, 

aproximou-se e perguntou sobre a possibilidade de também dar algumas bolas, 

recebendo resposta positiva. Ele adentrou a roda, esperou pela sua vez de fumar, 

aguardou a próxima rodada, deu mais algumas tragadas, agradeceu a preza (oferenda 

ou dádiva, no sentido antropológico do termo) e se foi. Os participantes estavam quase 

satisfeitos com a quantidade consumida quando um mendigo, enrolado em um 

cobertor, aproximou-se e, titubeante, meio grogue, embriagado, pediu ao flanelinha 

para fumar também. Este desconversou, afirmando que o baseado não era dele, que ele 

não poderia fazer nada a respeito. Interrogado com o olhar, desta vez o rapaz que havia 

trazido o begue não concedeu, e recomendou ao morador de rua que voltasse para 

onde estava, mesmo ainda restando cerca de um terço do cigarro em suas mãos. 

Conforme justificado posteriormente, os usuários, já sentindo os efeitos da substância, 

e preocupados com o fato de estarem já há alguns minutos parados, fumando na rua – 

o que já seria uma grade marcação (imprudência), segundo eles – não consideraram 

uma boa idéia admitir um indivíduo tão estigmatizado quanto um pedinte esfarrapado 

entre eles. A roda já se encontrava em uma situação de risco por ter sido formada 

próxima a uma rua muito trafegada, e embora quase não houvesse movimento no local 

onde eles estavam, caso uma viatura policial passasse por ali, poderia facilmente 

deduzir o que estava acontecendo, e a presença do maltrapilho poderia ser a diferença 

entre as vistas grossas e a geral (batida com revista). “Além do mais, o cara estava 

fedendo!”, completou um dos amigos. Como curiosidade, vale mencionar que, após 

apagarem a baga (ponta, resto do cigarro de maconha) e entregá-la ao flanelinha, 



 

 

como uma preza, foi possível observar, à distância, este caminhando em direção ao seu 

amigo desfavorecido, acenando, provavelmente em convite para iniciarem uma nova 

roda, com outra configuração. 

 Assim como o mendigo e o iniciante, uma espalhafatosa “perua” – 

estereótipo de mulher/garota fútil que procura a todo custo chamar a atenção – seria 

evitada em uma roda onde os participantes prezem especialmente a discrição do ato. 

Aliás, pode-se dizer que um dos poucos fatores de segregação das rodas anônimas 

esteja relacionado à interpretação, por parte dos integrantes, do papel da discrição no 

uso social da maconha em locais públicos. Há o consumo que procura ser privado, 

mesmo quando realizado em espaços compartilhados, e que segue uma ética 

elaborada, em contraposição ao consumo “de vitrine”, exposto a todos, onde o caráter 

contraventor e provocativo do ato sobrepuja a busca pelo efeito da substância. Nestes 

casos, o consumo público é utilizado como uma ferramenta para moldar uma aparência 

rebelde, cool, despojada, diante do coletivo.  

Analogamente à gradativa apropriação de elementos visuais do movimento 

punk pela sociedade, refletida agora em peças de griffe nos shopping centers, a 

crescente aceitação do consumo esporádico da maconha permite a transição do 

inaceitável à voga underground, o que também é observável em relação a 

demonstrações públicas de bissexualismo e na atual promoção da androgenia em 

anúncios publicitários. No processo entre a marginalização, gradativa aceitação, 

apropriação e promoção de certos hábitos, os significados originais são transformados 

e reapresentados sob outra ótica, com outros fins. No caso específico da maconha, há 

empecilhos legais, sociais, econômicos, médicos e, sobretudo, ideológicos, que 

impedem sua ascensão rumo a sua sugestão ou promoção, de cima para baixo, tal 

como ocorreu, e ocorre, a despeito de entraves semelhantes, com as bebidas alcoólicas 

e com os cigarros. Mas já há reflexos formais da redução da severidade atribuída a 

esse delito, no que concerne à penalidade legal imposta ao usuário pego em flagrante. 



 

 

A alteração do código penal através da Lei nº 11.343/2006 retira a possibilidade de 

encarceramento do usuário, o qual foi substituído pela realização trabalhos 

comunitários14. Embora essa lei apenas reconheça uma prática que já era praticada 

espontaneamente (o relaxamento da prisão de usuários), o seu caráter emblemático 

simboliza um marco no trato da questão, institucionalizando o que era “apenas” uma 

prática culturalmente realizada até então. 

Entretanto, a flexibilização de uma penalidade não significa sua legalização, 

e usuários mais experientes sabem disso, pois no caso de um homem na casa dos trinta 

anos, cabelo bem curto, trajando camisa de botões e saindo de um automóvel Gol 

branco, batido, se aproximar decididamente de uma roda anônima, é certo que o 

baseado irá parar rapidamente no fundo de um bueiro ou no estômago de um dos 

usuários: esta é a descrição genérica (e caricata) de um policial civil. Mesmo que 

situações nos termos ideais exemplificados não sejam corriqueiras, os usuários 

concordam que reconhecem em certos tipos físicos, maneiras de se portar e cacoetes a 

personalidade de um policial. Esta permitiria aos seus portadores, mesmo quando 

sozinhos, demonstrar exacerbada autoconfiança, ou até arrogância, explicitada por 

sorrisos de canto de boca e olhares jocosos, ou por tipos másculos, trajando jaquetas 

que poderiam ocultar coldres. Apesar da possibilidade de prisão por uso ser, 

atualmente, praticamente nula – é preciso considerar a possibilidade de uma 

quantidade relativamente grande possa aparecer misteriosamente nos bolsos de algum 

usuário mais atrevido e com menos respeito à autoridade – a situação vexatória e a 

apreensão do fumo são inevitáveis no caso de uma abordagem policial, mesmo que 

                                                           

14  A nova infração penal está descrita no art. 28 e seus incisos, com a seguinte redação: 
"Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 
drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido a 
uma das seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à 
comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo". 



 

 

esta seja “extra-oficial”. Muitos usuários afirmam, inclusive, a existência de certas 

práticas recorrentes em bocas-de-fumo (pontos de venda) mais movimentadas ou 

quentes. Essas práticas consistiriam na passagem alternada de viaturas das polícias 

Civil e Militar para recolher uma espécie de ágio dos traficantes, em mercadoria, para 

permitirem a continuidade dos negócios (segundo esses usuários, a droga preferida 

pelos agentes corruptos seria a cocaína, e não a maconha) e, felizmente ou não, 

práticas culturalmente determinadas não podem ser extintas por decreto. 



 

 

4 A ATIVIDADE E SEUS PRINCÍPIOS GERAIS 

Até agora foram abordadas relações em diferentes grupos, situações e 

ambientes onde ocorre o consumo social da maconha, diferenciando-os e buscando 

descrever, pormenorizar e delimitar as especificidades de cada um deles, segundo suas 

características. Entretanto, à revelia destas particularidades, há um código de conduta 

compartilhado, tácito e moralmente orientado, que conduz todo o processo segundo 

seu protocolo, e que pôde ser percebido não devido à enunciação explícita de suas 

cláusulas, mas pelo comportamento similar apresentado pelos usuários sociais na 

maior parte das ocasiões presenciadas. Foi observado que os participantes se reúnem 

para participar de uma espécie de “cerimônia” não institucionalizada, mas com limites 

bem definidos, padronizados, que aparentemente se repetem a cada realização: são 

seguidos os mesmos passos, respeitadas as mesmas regras, com pequenas variações 

relativas e contextuais. Este conjunto de disposições parece estar relacionado a uma 

forma de sociabilidade específica, que age dinamicamente como uma das formas 

presentes no processo urbano. Tanto os participantes habituais do grupo, quanto os 

“convidados” visitantes de outros pedaços e bairros, ou mesmo os desconhecidos (em 

uma roda anônima) estão perfeitamente cientes e acostumados às regras a serem 

seguidas. Isto sugere que esse tipo de conduta faz parte de uma rede simbólica que 

extrapola os limites espaciais de grupos conhecidos que travam relações em um 

pequeno circuito. Talvez seja apenas um circuito mais abrangente, talvez seja outra 

coisa, uma vez que os espaços onde se trava este tipo de atividade não estão 

absolutamente demarcados. Aparentemente, o comportamento descrito a seguir é tido 

como idealmente esperado em todas as situações de consumo social em que uma 

organização mais formalizada se faça necessária ou desejável. 

 De uma maneira bastante esquemática, como uma “prescrição média”, 

podemos descrever as condutas esperadas no processo de preparação e consumo da 



 

 

seguinte maneira: durante o processo preparativo, a pessoa que fornecerá a substância 

entrega a quantidade que julgar necessária a um voluntário, que pode ter sido eleito 

por ela mesma ou ter se oferecido, o qual fica encarregado de triturar a porção (a 

maconha é comumente comercializada no Brasil em torrões prensados) e remover as 

partes consideradas indesejáveis para o consumo, como galhos e sementes15, a fim de 

deixá-la pronta para ser enrolada em papel16. Um terceiro fornece o papel, 

preferencialmente de seda, ao que tritura (ou dechava, no termo utilizado por eles). 

Quem enrola o cigarro pode ser qualquer um presente, menos quem apresentou a 

droga (expressão utilizada para designar aquele que cedeu a erva. Outro termo corrente 

é botar um baseado). O papel é estendido em suas mãos, preenchido com um filete da 

planta triturada, enrolado e selado com saliva. Alguns fazem esta operação com a 

ajuda de um cartão ou de um aparelho próprio para enrolar palheiros, embora estes 

apetrechos sejam considerados supérfluos para um bom enrolador. 

Estando pronto o cigarro, os participantes se reúnem em roda17 (interessante 

fazer notar a semelhança com outras manifestações populares, como a roda de samba, 

de capoeira ou, especialmente, a de chimarrão) e o acendem. É via de regra que quem 

o enrolou, também o acende, assim como determina em que sentido (horário ou anti-

                                                           

15 Os galhos são retirados para prevenir furos ou rasgos no papel que envolver o cigarro; 
quanto às sementes, alguns alegam que podem causar cefaléia se fumadas, mas o motivo mais prático 
seria o fato delas provocarem um estouro quando queimadas, caso não tenham sido trituradas. 

16 O hábito de se fumar maconha quase que exclusivamente na forma de cigarros é 
generalizado por todo o país (McRae; Simões, 2006), mas ocasionalmente são utilizados cachimbos, 
maricas e outros métodos ainda menos usuais (com o uso de frutas, garrafas descartáveis ou baldes). 
Nos Estados Unidos, por exemplo, há preferência pelo consumo em pipes, uma espécie de cachimbo 
especial que mantém a fumaça presa em seu interior, ou em water-bongs, variante das narguilés 
orientais. 

17 A formação de uma roda propriamente dita não é totalmente necessária (embora 
desejável), especialmente em locais públicos, onde tal disposição circular dos integrantes chamaria 
muita atenção. O importante é que o baseado circule ordenadamente, de modo que todos os usuários 
fiquem durante um mesmo intervalo de tempo com o cigarro em mãos, e que todos possam dar um 
mesmo número de bolas (tragadas), independentemente da disposição geométrica dos participantes. 



 

 

horário) o cigarro deve ser passado, de mão em mão – sendo comum passar, primeiro, 

para quem o botou. Quem enrolou também é o responsável por manter o cigarro em 

boas condições, verificando o estado do mesmo toda vez que ele passa em suas mãos, 

apertando-o, passando a goma (espalhar um pouco de saliva perto da brasa, para 

manter a queima regular) e fazendo algumas correções e remendos, se necessário. 

Caso algum outro integrante decida mexer no baseado, na tentativa de arrumá-lo, 

aquele que o enrolou pode se sentir ofendido, e tem o direito de chamar sua atenção 

(“ei, quem enrolou fui eu! Tire a mão daí!”). 

Na roda, a ordem de passagem deve ser rigidamente respeitada, assim como 

algumas outras regras de etiqueta, sob pena de represália verbal do grupo. O usuário, 

além de não dever furar a roda em hipótese alguma, deve ter cuidado para não 

danificar o cigarro, não molhar a piteira com sua saliva, não fumar muito mais do que 

os outros em sua vez, e assim por diante. Quando aquele que acendeu anuncia, em voz 

alta, que a partir dali se iniciará o processo da carioca, está ditando o ritmo em que o 

cigarro deve ser passado. Nesse caso, geralmente invocado quando o produto está 

próximo do fim, ou quando a quantidade é julgada pouca para os usuários presentes, 

deve dar apenas uma bola, ou tragada, por vez. Quem desrespeita essa regra é 

prontamente ofendido pelos demais com termos como cabeção, dragão, mamadeira, 

etc., e está sujeito a ouvir, em uníssono, os imperativos “larga o microfone!” ou “passa 

a bola, dragão!” (sic). 

Diferentemente dos cigarros comuns, segurados entre os dedos indicador e 

médio, o baseado é comumente portado entre o polegar e o indicador. Este costume 

facilita a manipulação do cigarro de maconha, em especial quando já quase todo 

queimado, por não possuir filtro, mas pode diferir de acordo com a preferência do 

usuário ou em situações públicas em que o uso deva ser dissimulado. No consumo de 

maconha, há uma técnica considerada muito eficiente para a obtenção do maior efeito 

possível (caso seja este o desejo do usuário), muito recomendada nas fases iniciais de 

uso, quando o novato ainda não consegue perceber os efeitos da substância. A isso, 



 

 

chama-se prensar a bola: o usuário dá várias tragadas consecutivas sem soltar a 

fumaça, acumulando a maior quantidade possível em seus pulmões e retendo-os cheios 

pelo máximo de tempo que conseguir. Enquanto retém a fumaça, comprime o 

diafragma, fazendo bastante força com os músculos da barriga, peito e pescoço, 

chegando a ter a face ruborizada devido ao esforço despendido. Ao atingir o limite do 

seu fôlego, deve soltar a fumaça lentamente, pela boca. Quanto mais fumaça tiver sido 

armazenada e expelida, maior a eficiência atribuída à performance, e a perícia de um 

usuário nesta técnica pode determinar sua experiência com a substância. Outra técnica, 

menos usual, é a peruana, onde um usuário cuidadosamente põe o baseado invertido 

na boca (com a brasa para dentro), e ao invés de tragar, sopra, fazendo com que um 

espesso filete de fumaça seja expelido através da piteira. Um segundo participante 

aspira a fumaça através de uma narina, fechando a outra com um dedo, para em 

seguida prensar a bola da maneira citada anteriormente. Existem diversas outras 

técnicas para se tentar obter o máximo efeito da substância, em geral realizadas como 

experiência exótica ou de iniciação, e que não compõem parte corriqueira do consumo 

social tradicional. 

De acordo com sua atuação nas rodas domésticas, um integrante pode 

acumular estigmas ou “pontos de status” (o que nos remete à noção de mana) perante 

os demais. Há toda uma terminologia e uma série de categorias em que se pode ser 

enquadrado, e esses termos específicos são em geral pejorativos. Quando o usuário é 

respeitado, as gírias são mais gerais, ou seja, não se aplicam unicamente às atitudes na 

roda: ele é firmeza, sangue-bom, tá ligado nas paradas, manda bem, é gente boa.  Mas 

se o usuário enrola cigarros de forma grosseira, baseados que se abrem, etc, ele é um 

pasteleiro (referência à forma como se fecham pastéis, apenas dobrando a massa e 

deixando e conteúdo solto em seu interior); se ele é muito espalhafatoso na hora da 

roda, chamando a atenção ou não se importando que outras pessoas percebam o que 

está acontecendo, “dá muita bandeira”, ou anda sempre com flagrante nos bolsos (o 

certo seria manter a substância e os acessórios escondidos) ele é um laranja (tolo, 



 

 

ingênuo), um chave-de-cadeia ou chavão; se o usuário só consome dos outros e nunca 

bota um na roda, ele é considerado um serrote, um chupim, um filão; se é o sujeito que 

tenta se enturmar “comprando” o grupo com seguidas ofertas de maconha e 

bajulações, ou ainda sendo suscetível a abusos por parte dos outros, é considerado um 

paga-lanche; e assim por diante. Um delito especialmente grave se configura quando é 

sabido pelos integrantes do grupo que determinado membro possui a substância, mas 

se recusa a compartilhar ou nega possuí-la, ou ainda, na pior das hipóteses, consome 

escondido. Esse é taxado como encolhido, e passará a encontrar dificuldades para ser 

aceito em rodas subseqüentes, e se o for, o será sob chacotas. Dividir a maconha, 

botando baseados para o grupo ao ser intimado (solicitado) e quando se dispõe deles, é 

um dever. Já a doação porções de maconha para consumo posterior, a mencionada 

preza18, é um ato de livre arbítrio, conquanto seja muito bem visto quando realizado 

sobriamente (o “bom usuário” é também comedido no ato de dar), como um ato de boa 

vontade. Faltas cometidas são mais difíceis de serem apagadas do que boas condutas, 

as quais deveriam, idealmente, ser as únicas praticadas. Assim, cada vez que um 

indivíduo entra em uma roda, além de estar perseguindo um objetivo específico, está 

participando de uma ação coletiva baseada em um código compartilhado, embora 

tácito, onde ocorre, durante a comunhão, uma certa negociação simbólica. Sob esta 

ótica particular, pode-se considerar que neste grupo está sendo travado um jogo 

paralelo de respeito e de confiança, onde cada indivíduo aposta seu capital moral e 

joga de acordo com um arcabouço de conceitos adquiridos, podendo ter seu estado 

moral e, por assim dizer, público, alterado.  

O usuário que apresentar um bom desempenho em seguidas situações de 

consumo, provando ser experiente, discreto e generoso, acumulará respeito dos demais 

                                                           

18 Na verdade, a expressão “fazer uma preza” significa ofertar maconha, seja para consumo 
conjunto e imediato ou para consumo posterior, embora seja utilizada mais comumente para designar 
o segundo caso. A diferença semântica básica entre ambas as modalidades é que a primeira tem um 
caráter obrigatório, e a segunda, facultativo. 



 

 

e raramente encontrará dificuldades para obter uma certa quantidade de substância 

para seu consumo quando queira ou necessite. De acordo com a sua classificação neste 

ranking, o usuário também estará habilitado, ou não, a fazer censuras aos outros, mas 

esta possibilidade não encerra tudo quanto a essas permissões. Relações pessoais 

externas à roda também podem ampliar ou restringir a liberdade no trato aos outros 

participantes – o grau de intimidade, amizade, relações jocosas, de parentesco, etc. As 

regras permanecem as mesmas, entretanto o arranjo da situação diz quem pode atuar 

como juiz, e sobre qual réu. Apreendendo a significação dos comportamentos, regras e 

sanções, enquanto símbolos, no contexto específico onde estão inseridos (uma 

determinada roda), e levando em consideração que seu significado só faz sentido 

naquela determinada conjunção de fatores, uns em relação aos outros, é possível 

abordá-los não apenas como termos ou valores absolutos, mas sim, a partir da relação 

entre as partes envolvidas, visualizando um sistema simbólico construído 

mentalmente, ou um sistema, em termos lévi-straussianos. 

Um fator que pode alterar a configuração do sistema (e conseqüentemente a 

relação entre seus componentes) é a possibilidade ou não de um encontro imprevisto 

com indivíduos desconhecidos, ou seja, elementos que não compartilham do código 

vigente no momento e que possivelmente desaprovem a atividade. Conforme 

observado em campo, em situações em que o ambiente esteja reservado 

exclusivamente a uns poucos usuários ou a pessoas de sua confiança, coniventes em 

relação à atividade, – como um apartamento em que um dos usuários more sozinho, 

por exemplo – é possível observar um maior grau de flexibilização das normas de 

conduta e das sanções sociais decorrentes (as quais, não obstantes, continuam 

existindo). Esse tipo de situação aproxima-se da definição da casa, onde a estabilidade 

dos papéis é garantida e a imprevisibilidade da rua está ausente. Dessa forma, é 

possível vincular a “etiqueta” esperada à amplitude social envolvente: grosso modo, 

quanto menor a familiaridade dos usuários entre si, maior a rigidez esperada na 

observação das regras de organização, quanto mais propício o ambiente for a 



 

 

intervenções externas, maior o cuidado tomado em relação à discrição dos atos. Nesse 

sentido, é importante avaliar que a intimidade (relacionada com a confiança) entre os 

participantes desempenha um duplo papel: ao mesmo tempo em que pode ser um fator 

flexibilizador da conduta esperada, quando aliada a fatores como a abundância da 

substância, número de participantes e ambiente propício, ela também influencia quem 

poderá chamar a atenção de quem, e com que intensidade. Em uma roda muito 

particularizada e informal, pode-se não exigir que quem acenda o baseado seja a 

pessoa que o enrolou, por exemplo, relaxando uma das regras expostas anteriormente. 

Essa indulgência está ligada à confiança de que a quebra de alguns itens do protocolo 

não afetará a eficácia do processo como um todo, e nem ferirá nenhum princípio moral 

do grupo. Nas rodas domésticas, o consumo realizado em um pedaço específico é o 

que mais torna evidentes as condutas esperadas, já que os usuários compartilham, além 

do mesmo código, de graus de transigência próximos e da necessária intimidade para 

repreender um colega que por ventura infrinja as regras. Eles não se encontram em um 

ambiente tão informal e reduzido que a organização formal não seja necessária ou 

desejável, e nem em um espaço público com muitas outras pessoas, como na platéia de 

um show, onde as relações estejam disfarçadas a ponto de o cheiro ser o único 

indicativo do que está acontecendo. Estando em um local familiar, mesmo que não 

particular ou exclusivo, os participantes podem executar os procedimentos habituais e 

médios com maior naturalidade, ao mesmo tempo em que mudanças na configuração 

da roda continuam sendo possíveis, justamente pela abertura proporcionada pelo fato 

do local ser público e, ao mesmo tempo, reconhecido por outros usuários do grupo. 

Por sua vez, em uma roda anônima composta apenas por desconhecidos, as 

regras de etiqueta são geralmente seguidas à risca. É curioso notar esta ocorrência em 

momentos em que repreensões públicas são mais resguardadas, justamente pela falta 

de intimidade entre os integrantes da roda: a incerteza acarreta em uma maior 

formalidade. Evidentemente o limite entre o silêncio e a censura depende do 

temperamento do cedente e dos demais membros, que podem aceitar diferentes graus 



 

 

de transgressão do comportamento esperado, mas se alguém recebe uma crítica em 

uma situação dessas, provavelmente seja porque abusou da tolerância de seus 

companheiros. Podemos aqui, novamente, recorrer à analogia com os “bons modos”: 

se um convidado de um jantar formal, durante a refeição, ao invés de posicionar o 

guardanapo sobre o colo, atá-lo ao colarinho da camisa, dificilmente será abordado por 

um segurança por esse motivo, mas será alvo de um silêncio obsequioso, para não 

mencionar risos abafados ou olhares “tortos”, dos que estão ao seu redor. Caso algum 

dos convidados vizinhos seja seu amigo, esteja ciente das regras e perceba a gafe, o 

alertará à meia voz, buscando poupar seu companheiro de maiores vergonhas. Mas se 

invertermos o ambiente, e pensarmos em um jantar informal, realizado entre os 

mesmos amigos, em um local privado e longe das vistas de pessoas não íntimas, o fato 

de alguém pôr cerimoniosamente o guardanapo sobre o colo pode ser considerado um 

formalismo desnecessário, provavelmente recebido com frases do tipo “o que é isso, 

estamos entre amigos!”, “você sabe que isso não é necessário aqui”, “não estamos no 

Country Club”, etc.  

O que está em jogo envolve, então, a noção de pessoa (Mauss, 1974) do 

usuário, ou seja, o personagem ou o homem revestido de um estado. A extensão do 

indivíduo transcende seu corpo e sua consciência, confundindo-se com as coisas 

atribuídas a ele, e separa sua personagem do restante do coletivo, através de seu lugar 

no contexto social, dado pela posição ocupada na ordem hierárquica. No Ensaio Sobre 

a Dádiva, Mauss utiliza o exemplo etnográfico dos kwakiutl, dentre os quais o 

prestígio dos clãs é obtido principalmente através das trocas feitas por seus chefes, e o 

estado moral dos homens é alterado conforme seu mana é administrado. Se ligarmos 

os fatos, tornar-se-á evidente que essa modificação do revestimento que cobre os 

indivíduos abrange um campo muito maior do que o do simples prestígio: cada 

aquisição ou perda de título, de poder, de função, enfim, fere diretamente a pessoa em 

questão, põe em jogo sua característica singular que determina sua existência e, para 

um kwakiutl, também perpetua seus antepassados, dos quais é reencarnação. O nome é 



 

 

o principal meio de conseguir êxito nesta empreitada, e dele dependem o clã e sua 

história, o passado e o futuro. Em cada fase de sua vida, o indivíduo adquire um nome 

respectivo, em rituais e celebrações marcando as passagens entre uma e outra, até o 

fim de sua vida. Para um usuário de maconha, as conseqüências dos atributos sociais 

derivados de sua atuação nas rodas podem não ser tão drásticas quanto os herdados por 

um kwakiutl através do potlatch, o que não significa que elas não influenciem 

decisivamente o modo como ele será visto, tratado e enquadrado em determinadas 

situações. Se até a Idade Média os reis ficavam conhecidos por adjetivos que lhes eram 

atribuídos em decorrência das características de suas ações, como Pepino, o Breve e 

Alexandre, o Grande, pode-se observar nas rodas, em contraste, João, o Cabeção e 

Marcelo, o Serrote. E se o ponto de referência for externo ao círculo de usuários, a 

gravidade das conseqüências derivadas dos atributos socialmente adquiridos pode 

adquirir proporções maiores, pois há sempre a possibilidade de se deparar com as 

posições desconfortáveis proporcionadas por adjetivos do tipo José, o-drogado-que-

não-vai-namorar-minha-filha ou Carlos, o-vagabundo-que-nunca-vai-conseguir-um-

emprego-por-aqui. 

Mas se nos atermos às situações de consumo social, é possível perceber que 

o acúmulo, perda ou manutenção de títulos morais e públicos só é viável nos casos em 

que os usuários se encontrem com alguma freqüência, ou seja, em uma roda 

doméstica, caso contrário não há a possibilidade de reutilização objetiva de tais 

créditos. Em uma roda anônima, opera fundamentalmente o mecanismo da dádiva 

(Mauss, 1974) de ofertar, aceitar e receber, estando excluída a retribuição, uma vez 

que os integrantes não têm nenhuma garantia de que voltarão a se encontrar. O usuário 

que está botando o baseado pode agir por generosidade ou vontade de sociabilização 

(“se ‘os amigos criam presentes’, ‘os presentes também criam amigos’”(Sahlins, 2003, 

p.12)) em geral seguindo o preceito de “altruísmo” associado aos usuários de maconha 

(por eles mesmos, em contraste ao “egoísmo” atribuído aos de crack, por exemplo), 

mas não pode agir de forma a esperar uma retribuição à altura, tornando o beneficiário 



 

 

obrigado ao cedente, como quem pretende transformar uma dádiva em uma dívida (ver 

Lanna, 1995), pois não sabe se um dia haverá a oportunidade para tanto. Ele não 

poderia nem mesmo oferecer o benefício, pois, entre desconhecidos, não há convite: é 

o interessado que deve solicitar a dádiva ao portador do bem19. Este usufruirá uma 

imagem positiva momentânea, construída pelas circunstâncias, mas dificilmente 

acumulará pontos morais públicos. As regras de conduta continuarão válidas durante 

todo o processo, e cada integrante contará com um revestimento pessoal efêmero de 

acordo com sua atuação, podendo sofrer represálias caso se porte de maneira 

indesejada, mas assim que a roda se desfizer, esse estado de coisas será desfeito: a 

roda anônima não gera dividendos morais, não restam ganhos nem perdas. 

Já nas rodas domésticas, a reciprocidade opera plenamente, com a presença 

de dom e contra-dom, gerando efeitos cumulativos. As relações não são criadas no 

momento da formação da roda, como nas rodas anônimas, pois as posições podem já 

estar definidas por experiências anteriores ou relações outras, pré-existentes e 

duradouras. O que se faz na roda hoje será lembrado na roda de amanhã, assim como o 

que se fez ontem reflete na maneira como se é tratado agora. Por este ângulo, pode-se 

atribuir um caráter ao mesmo tempo estrutural e histórico à roda doméstica, em 

oposição à predominância da simples conjunturalidade na roda anônima. Adotando o 

raciocínio de Marshall Sahlins, segundo o qual “um evento não é apenas um 

acontecimento característico do fenômeno, mesmo que, enquanto fenômeno, ele tenha 

forças e razões próprias, independentes de qualquer sistema simbólico. Um evento 

transforma-se naquilo que lhe é dado como interpretação. Somente quando apropriado 

por, e através do esquema cultural, é que adquire uma significância histórica” (Sahlins, 

2003, p.15), pode-se afirmar que enquanto o advento de uma roda anônima constitui, 

por assim dizer, um fenômeno sem maior significância histórica posterior para o 

grupo, justamente por não ter a capacidade de modificar de forma duradoura nenhuma 

                                                           

19 Pode-se oferecer um drink a uma pessoa em um bar, por exemplo, mas nunca um baseado. 



 

 

relação entre elementos da estrutura, uma ocorrência dentro de uma roda doméstica 

pode ser interpretada como um evento histórico, uma atualização das categorias pelas 

quais seus membros são tomados.  

Os conceitos “evento” e “estrutura” não aparecem desconectados aqui “pelo 

motivo relativamente trivial que toda estrutura ou sistema é eventual em termos 

fenomenológicos. A ordem cultural, enquanto um conjunto de relações significativas 

entre categorias, é apenas virtual. Existe meramente in potentia” (Sahlins, 2003, 

p.190). Deduz-se uma estrutura simbólica a partir da observação das relações travadas 

entre as partes, durante situações empíricas, e o “evento é [justamente] a forma 

empírica do sistema. A proposição inversa, a de que todos os eventos são 

culturalmente sistemáticos, é mais significante. Um evento é de fato um acontecimento 

de significância e, enquanto significância, é dependente na estrutura por sua existência 

e por seu efeito” (Sahlins, 2003, p.190-191). O caráter dialético existente entre a 

prescrição cultural e a atuação social torna-se claro nas relações cambiáveis travadas 

entre os integrantes de uma roda de fumo doméstica, onde não apenas os papéis 

atribuídos a cada membro variam de acordo com sua atuação prévia em eventos 

anteriores, mas também algumas recomendações estruturais podem ser sobrepujadas 

pelas características da conjuntura apresentada. Como é na economia de bens 

simbólicos que se encontra o foco da discussão, cabe afirmar que a roda doméstica 

constitui meio ideal para se obter pontos morais e elevar sua posição pessoal na 

hierarquia local. 

Existe uma estrutura simbólica por trás das relações entre os participantes de 

uma roda, seja ela anônima ou doméstica, e mesmo não sendo esta estrutura tomada 

como estática e imutável, pode-se dela derivar um modelo de comportamento 

prescrito. Noções clássicas da antropologia como dádiva, reciprocidade, mana, 

pessoa, estrutura e sistema podem ser adequadamente instrumentalizadas na 

percepção e entendimento do esquema de categorias e normas que regem uma 

atividade que, à primeira vista, pode ser tomada por desregrada ou aleatória. Além 



 

 

disso, também são importantes para a compreensão da maneira como esses princípios 

operam na constituição do indivíduo, através do significado atribuído às suas ações e 

da conseqüente angariação de atributos morais. A universalidade de alguns processos 

culturalmente orientados reflete a atemporalidade de tais conceitos, o que não significa 

que as mesmas questões não possam ser abordadas a partir de perspectivas novas e 

diversas, que sejam capazes de lançar luz sobre aspectos que permaneçam 

obscurecidos. Nesse sentido, não se faz aqui exceção à tradição antropológica de 

desenvolvimento contínuo, afilhada da “eterna juventude” das Ciências Sociais, cuja 

desejável manutenção é garantida pela constante publicação de trabalhos 

assumidamente provisórios. 
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