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Resumo:

Este  trabalho discute  a  estruturação e  dinâmica  de  funcionamento  de  um mercado varejista  de
drogas em um bairro popular da Grande Salvador. Os dados foram colhidos através de observação
direta  e  de  entrevistas  com operadores,  comerciantes  locais,  usuários  de  drogas  e  moradores.
Analisa a centralização completa e, posteriormente, divisão desse mercado entre dois grupos rivais.
Mostra a relação desse processo com o crescimento do negócio com cocaína e a consolidação de
quadrilhas  prisionais  ligadas  ao  tráfico.  Discute  a  origem  social  dos  membros  desses  grupos.
Examina a estrutura organizacional de ambos os grupos nas suas relações com a comercialização
das drogas e os imperativos  de segurança.  Descreve a expansão dos limites de abrangência do
comércio de drogas, a hierarquização e divisão do trabalho e os mecanismos de controle territorial
fundados em laços de afinidade, confiança e cooperação entre operadores e moradores. Aborda os
usos e impactos dos usos da violência pelos dois grupos. Ao tempo que estes reduziram as agressões
interpessoais e os crimes de rua entre os moradores, eles intensificaram o uso da violência nos seus
conflitos  mútuos  pelo  completo  controle  do  varejo  local  de  drogas.  Conclui  afirmando  que  o
equilíbrio de forças e  a belicosidade permanente,  permeados por momentos de trégua,  entre  os
grupos adversários representa um padrão específico que contrasta com o de mercados varejistas de
drogas menos violentos.
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