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RESUMO 
 

Um território, uma substância e três Políticas Públicas atuando sobre uma mesma 

população. O trabalho tem como objetivo oferecer uma análise das Políticas Públicas 

para usuários de Crack instaladas no território da "Cracolândia" paulista, localizado no 

Bairro da Luz (São Paulo-SP). A criação do Programa Crack É Possível Vencer em 

2010, articulada à emergência de discursos que especulavam sobre uma possível 

epidemia e crescente interesse dos meios de comunicação sobre a população usuária, 

abriu a possibilidade de criação de espaços institucionais para que o Estado intervisse 

sobre os usuários de crack. Dentro desse contexto, e articuladas a esse Programa do 

Governo Federal, surgem duas Políticas Públicas: Programa Recomeço – de gestão 

Estadual – e Programa De Braços Abertos – de gestão Municipal. As ações dessas duas 

políticas durante os anos 2014 e 2015 constituem o foco do recorte empírico do presente 

trabalho.  O esforço de pesquisa foi no sentido de investigar como as novas Políticas 

Públicas – que se propunham a operar no campo da Saúde Pública e do cuidado – iriam 

se materializar no território, como o discurso institucional iria se traduzir enquanto 

práticas. Em especial, interessava observar se as novas ações iriam inibir o movimento 

histórico de higienização do território e expulsão dos usuários. Visando contemplar na 

pesquisa ponto de vistas, experiências e discursos que não se limitassem ao relato 

institucional, foram utilizadas três fontes de dados: pesquisas realizadas na região, 

reportagens e documentos lançados pela mídia e pesquisa de campo. Foi realizada uma 

leitura e descrição detalhada de três etnografias feitas na região, com o objetivo de 

comparar as intervenções passadas com o contexto atual; através da análise de duas 

personagens midiáticas, que surgiram nos meios de comunicação em 2015, traçou-se a 

imagem do usuário de crack que é veiculada socialmente. E através de observação 

participante no território, foram descritos os eventos acontecidos durante o período de 

tempo delimitado, distribuídos em três eixos: Saúde, Repressão e Resistência. À partir 

desse itinerário de pesquisa, foi elaborada uma discussão que pontua as diferenças entre 

o discurso e a prática. Dentre as considerações finais, destaca-se a diferença dos 

modelos de tratamentos propostos pelas Políticas Públicas – internação e Redução de 

Danos – e a forma como essa disputa se materializa no cuidado aos usuários de crack. 

Embora tenha ocorrido um crescimento de ofertas de saúde, também ocorreu um 

aumento progressivo no número de agentes de segurança e equipamentos de vigilância 

na “Cracolândia”, instaurando aquilo que é chamado de Confinamento dos usuários, 



 

 
 

composto de práticas de limpeza das ruas, retirada de bens dos usuários e filmagem dos 

usuários. Uma estratégia de gentrificação foi detectada e descrita, ação cujo 

protagonista é uma empresa de seguros que, no período delimitado, se mostrou 

excessivamente atuante no território, mobilizando as ações estatais. E por fim, também 

foram descritas as ações de resistência dos usuários frente à criação das Políticas 

Públicas e das outras formas de intervenção estatal, ações tais como a construção das 

“favelinhas” e a atuação dos profissionais e militantes da região. Espera-se que esse 

trabalho contribua para uma maior compreensão da “Cracolândia” paulista e forneça 

subsídios para que melhores Políticas Públicas sejam criadas no território. 

Descritores: Cracolândia; Políticas Públicas; Saúde; Repressão; Resistência; Cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 

One territory, one substance and three Public Policies acting on the same population. 

The work has as its goal to offer an analysis of the Pubic Policies for crack users 

installed in the São Paulo‟s “Cracôlandia” territory, located in the „Luz‟ neighborhood ( 

São Paulo - SP). The creation of the program „Crack é Possível Vencer‟, articulated on 

the emergence of speeches which speculated about a possible epidemic and growing 

interest on media about the users population, opened the possibility to the creation of 

institutional spaces to the State to intervene on crack users. Within this context, and 

within this context, and articulated to this program of the Federal Government, there are 

two Public Policies: „Programa Recomeço‟ – of State management - and „Programa De 

Braços Abertos‟- of Municipal management. The actions of these two policies during 

the years 2014 and 2015 are the focus of the empirical object of this work. The effort of 

the researching was in the sense of investigate with Public Policies – which proposed to 

operate on the field of Public Health and care - they would materialize in the territory, 

as the institutional discourse would translate as practical. In particular, it was interesting 

to observe if the new actions would inhibit the historical movement of cleaning the 

territory and expulsion of members. Seeking to include in the research point of views, 

experiences and discourses that are not confined to institutional account, it was used 

three data sources: surveys conducted in the region, reports and documents released by 

the media and field research in the region, reports and documents released by the media 

and field research. It was done a reading and detailed description of three ethnographies 

done in the region, with the intend of comparing the past interventions with the current 

one; through the analysis of two characters that appeared in the media in 2015, it was 

drew up the crack user image that is conveyed socially. In addition, through the 

observation done in the territory, it was described the events that happened during a 

delimitated time, it was distributed I three areas: Health, Repression and Resistance.  

From this research itinerary was drawn up a discussion that punctuates the differences 

between theory and practice. Among the final considerations, there is the difference of 

treatment models proposed by Public Policies - hospitalization and Harm Reduction - 

and how this dispute materializes in the caring of crack users. Although there was an 

increasing in health offers, there was also a progressive increase in the numbers of 

security agents and surveillance gear in “Cracolândia”, establishing what is called users 

Confinement, through cleaning practices, removal of the users‟ goods and recording of 



 

 
 

the users. One strategy of gentrification was detected and described, action which the 

protagonist is an insurance company which, in the delimitated period, showed overly 

active in the territory, mobilizing state actions. And at least, were also described the 

resisting actions of the users facing the creation of Public Policies and the other forms 

of state intervention, actions as the creation of “little slums” and the work of 

professionals and militants of the region. It is expected this work helps to a better 

comprehension of the São Paulo‟s “Cracolândia” and provides subsidies for better 

public policies that are created on the territory. 

Keywords: Cracolândia; Public Policies; Health; Repression; Resistance; Care. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O dia hoje foi particularmente quente e cansativo. Eu resolvi ir a pé de casa 

até a Cracolândia para sentir um pouco o Centro da cidade. Além de ter me 

perdido em algumas ruas, o sentimento foi muito ambíguo. Ao mesmo 

tempo em que a cidade tem essa atração, esse excesso de espaço, uma 

quantidade enorme de serviços que funcionam a qualquer hora, bares, 

shoppings, feiras e afins, ela parece manter tudo isso pela base da exclusão. 

Parece uma festa que só alguns tem direito ao convite. Nunca tinha visto 

uma cidade com uma quantidade tão grande de moradores de rua, de mães 

carregando crianças e pedindo comida na porta de supermercados, de 

pessoas em claro sofrimento mental andando sem rumo pelas ruas, de 

bancos com divisórias de metal que impedem que um corpo repouse ali. O 

consumo é para poucos e escolhidos e para aqueles que não podem pagar 

resta o despejo. E todas essas incoerências se materializam no Centro, como 

na Júlio Prestes, onde de um lado existe um espaço como a Sala São Paulo 

(que eu demorei quase dois meses para ter coragem de entrar e pedir para o 

usar o banheiro) e ao fim fica a Cracolândia, que assusta não pelo fato das 

pessoas ali usarem alguma droga, mas sim pela incoerência: tanta polícia, 

tanto veículo, tanta gente querendo filmar e tanta gente em sofrimento. No 

final eu já estava acostumada com os cachimbos, com as pessoas trocando 

pedras, gritando „Cigarreiro‟. Mas com o cheiro forte, com o medo que 

sentia toda vez que via um policial se aproximando de mim, com a dureza 

da vida de alguns relatos, com a estranheza de ver aqueles equipamentos 

vazios, isso eu nunca cheguei a me acostumar. (Caderno de Campo, Abril de 

2015). 

 

Esta dissertação fala de crack. E de pobreza. E de intervenção estatal, de 

polícia, de modos de tratamento, de Saúde Pública, de resistência. A proposta deste 

trabalho é fornecer uma análise geral, dentre os anos de 2014 e 2015, sobre o território 

da "Cracolândia" localizado na Capital de São Paulo-SP, focando principalmente nas 

ações das políticas públicas instaladas ali. O espaço sempre foi intensamente ocupado 

pelo Estado desde seu início de formação nos anos 90 e o presente momento se destaca 

pela presença concomitante de três Políticas Públicas atuando através de um campo 

entendido como domínio da Saúde Pública. Ou seja, inaugurando a possibilidade de o 

usuário ser tratado pelo Estado como um beneficiário de um Programa, e não apenas um 

traficante, ou um morador de rua. A lógica da Saúde ganha espaço com essas políticas e 

é o objetivo deste trabalho observar, descrever e pensar sobre esse contexto. 
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Como ouvi de um usuário durante uma visita ao campo, “o crack é a droga das 

drogas”, ou seja, o uso de crack é visto como o mais problemático dentro de uma 

categoria que em si já se configura como um mal. Esse entendimento se dá em grande 

parte pela “epidemia” de crack que foi anunciada há aproximadamente seis anos atrás. 

Apesar de problematizar essa noção epidemiológica ao longo da dissertação, vale aqui 

reforçar as proporções que o uso de crack tomou, no sentido de ocupação da atenção do 

governo e também da mídia. A primeira grande pesquisa sobre o uso do crack no 

território brasileiro só foi concluída em 2013
1
, porém em 2010 já havia sido criado um 

programa federal que se voltava especificamente para o “problema” do crack. O Crack é 

Possível Vencer é a resposta estatal para um apelo midiático que foi se construindo a 

partir de imagens que exploravam uma dimensão do consumo ligada à marginalidade, à 

pobreza, à um uso do corpo que não era autorizado socialmente. Meu interesse se voltou 

justamente para entender em como esse excesso de atenção iria influenciar aquele que é 

talvez o maior espaço de consumo aberto de crack no Brasil, a “Cracolândia” paulista. 

E, para somar, a partir de 2014 foram inauguradas mais duas novas políticas que 

também objetivavam atuar sobre esse fenômeno do uso de crack, porém ainda mais 

especificamente no território da própria “Cracolândia”: o Programa Recomeço, do 

Governo Estadual, e o Programa De Braços Abertos, da Prefeitura de São Paulo: “: "São 

Paulo, alçada como a primeira “Cracolândia” do país, localizada na região central da 

cidade, esteve nos noticiários por alguns anos e, de certo modo, sua centralidade 

discursiva contribui para a construção do imaginário social em torno das 

“cracolândias”, como espaços sem ordem social ou pública, pobres, “terras de 

zumbi”, lugares perigosos e mal frequentados." (OBERLING; PINTO, 2015, p. 168). 

Uma das perguntas que norteou a elaboração desta dissertação foi formulada 

por Taniele Rui em um artigo de 2012: “Portanto, a questão menos interessante de ser 

colocada é: “por que o Estado não está lá?” Ele está. Não há como refutar isso. Mais 

relevante é saber “como ele está lá”” (RUI, 2012). O Estado sempre esteve na 

“Cracolândia” desde sua formação enquanto espaço de consumo de uso de crack e, a 

partir da inauguração dos Programas do Crack, ele se insere também sob o discurso da 

Saúde Pública, do cuidado, dos modelos de tratamento. Porém, ao mesmo tempo em 

que a Saúde Pública ganha terreno, os equipamentos repressivos – aqui representados 

                                                           
1
 Disponível em 

https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/Pesquisa%20Nacional%20sobre%20o%20Us

o%20de%20Crack.pdf acesso em 30/01/2016 

https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/Pesquisa%20Nacional%20sobre%20o%20Uso%20de%20Crack.pdf
https://www.icict.fiocruz.br/sites/www.icict.fiocruz.br/files/Pesquisa%20Nacional%20sobre%20o%20Uso%20de%20Crack.pdf
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pela Polícia Militar, Guarda Municipal e as novas tecnologias de segurança – não 

diminuíram a sua atuação. Ou seja, o Estado amplia seus métodos de controle: se antes 

o discurso se restringia ao campo da segurança e da urbanização agora também se 

encarrega das formas de cuidado e práticas de saúde dos usuários. 

Para além da questão do uso de crack, a “Cracolândia” é um espaço onde os 

embates e as contradições se evidenciam. Em primeiro lugar pela questão urbana, nas 

contradições dadas pelo próprio centro da cidade. Em 10 minutos de trajeto, do metrô 

Luz até a região da Cracolândia, é possível passar pela Pinacoteca e pela Sala São 

Paulo, pelo intenso comércio da Santa Efigênia, por diversos prédios populares, por 

lojas que vendem roupas e acessórios baratos. Depois, passando pela “Cracolândia”, o 

Museu da Energia, os prédios da Porto Seguro, o Sesc Bom Retiro e a Favela do 

Moinho. O centro em si é um terreno de contradições e a “Cracolândia” está inserida 

nesse quadro. Para discutir a influência no Estado no território atualmente, é preciso 

abordar também a especulação imobiliária, as disputas por espaço e o fenômeno da 

gentrificação. 

É necessário também discorrer sobre as disputas que se dão entre as gestões 

federal, estadual e municipal. Por muito tempo houve a formação de alianças entre o 

governador e o prefeito da época, e ações conjuntas eram executadas no território. 

Porém, com a eleição em 2012 de um prefeito do partido opositor, as relações de 

acordos foram suspensas e foram construídos dois Programas distintos para a 

“Cracolândia”. 

Essas relações vão se revelar também nos discursos e propostas dos próprios 

Programas. Enquanto o Recomeço investe principalmente na oferta de vagas em 

Comunidades Terapêuticas - privilegiando assim o modelo de internação - o De Braços 

Abertos se assume enquanto programa de baixa-exigência, seguindo o modelo de 

Redução de Danos. O discurso institucional mostra uma grande diferença na forma de 

entendimento do fenômeno de consumo da droga, no conhecimento sobre o território e 

das necessidades específicas das pessoas que por ali circulam. Percebe-se também a 

disparidade entre os equipamentos instalados pelos Programas no território e a realidade 

das ruas, e da oferta de serviço com as necessidades dos usuários. 

É nesse emaranhado de políticas, discursos, saúde e repressão, que esta 

dissertação caminha, tentando não dar respostas prontas e resoluções, mas sim analisar 
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as intervenções, dar sentido e coerência para os discursos e as motivações que movem 

as práticas do Estado – entendido aqui tanto quanto o governo federal, estadual e 

municipal. E fornecer um retrato sobre os acontecimentos ocorridos entre os anos 2014 

e 2015 nesse território, que é alvo de tantos estigmas por parte dos meios de 

comunicação e dos meios de gestão. Para isso, dividi esse trabalho em alguns capítulos. 

No primeiro, denominado “Cracolândia SP” procuro apresentar esse território, que é o 

espaço primeiro onde a pesquisa se desenvolve. O primeiro item vai fazer um resgate 

sobre os acontecimentos ocorridos na região, focando principalmente nas ações estatais, 

seguida por um resgate de três importantes pesquisas etnográficas realizadas na região e 

finalizando com uma discussão onde, através do exemplo de duas personagens 

midiáticas, exploro a imagem do usuário de crack divulgada pela mídia e, 

consequentemente, absorvida pela sociedade e pelo poder público. No segundo capítulo, 

“Políticas Públicas Atuais”, início com um percurso de como as drogas passaram a ser 

encaradas também como responsabilidade da Saúde Pública passando pelo eixo da 

Saúde Mental, e finalizo com uma descrição mais acurada das três Políticas Públicas 

que atuam na “Cracolândia” atualmente. Por fim, no capítulo 3, “Indo com o Fluxo – 

Impressões do Campo”, descrevo minha experiência no território da “Cracolândia” e as 

impressões vividas enquanto pesquisadora, incluindo a percepção das influências dessas 

políticas e da ação do Estado, como um todo, no território. Encerro com as 

“Considerações Finais”, onde uno as reflexões teóricas com a descrição institucional 

dos programas e impressões do campo. 

Assim como o território da “Cracolândia” é um espaço dinâmico, fluido, 

sujeito a transformações diárias e novas formas de existir, essa dissertação também não 

pretende se apresentar como um material estático, encerrado em si mesmo, e canal 

apenas da minha perspectiva enquanto sujeito e pesquisadora. A proposta é menos 

delimitar verdades e valores e mais propor reflexões e trazer à tona as contradições e as 

produções decorrentes desses Programas. Também não pretendo cristalizar a 

“Cracolândia” como espaço onde se apenas usa, fala e vive sobre a influência do Crack, 

mas expô-la como um território repleto de potencialidades e construções, formada não 

por um conjunto de ruas e barracos, mas sim pelas pessoas que por ali transitam e que 

trazem diretamente em seus corpos as marcas e símbolos dessas políticas de Guerra ao 

Crack. 
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Para onde quero ir e como caminhar – Objetivos e Metodologia 
 

“Também na nossa experiência como habitantes que se deslocam pelo mundo e não 

vagam por sua superfície externa nosso conhecimento não é construído como um 

acréscimo externo, mas cresce e se desenrola a partir de dentro de nosso ser terreno. 

Nós crescemos no mundo à medida que o mundo cresce em nós.” (INGOLD, 2012) 

 

Minha proposta inicial de pesquisa era uma análise mais específica do 

Programa Recomeço, de gestão Estadual. O modelo de tratamento escolhido pelo 

Programa é o de internação, em Comunidades Terapêuticas. Meu posicionamento, 

enquanto militante da reforma antimanicomial e à favor da desinstitucionalização dos 

usuários, me instigou a observar mais a fundo esta política, que reforçava um modelo de 

internação em caráter fechado e isolado. As notícias veiculadas na época também me 

mobilizaram pois, a inauguração do Recomeço trouxe à tona o debate sobre internações 

compulsórias e involuntárias. Por também ser uma pesquisadora da área da Saúde 

Pública, me chamou a atenção o financiamento de entidades privadas por meio de 

investimentos do SUS, reforçando meu desejo de investigação.  

Porém, após minhas primeiras visitas ao campo percebi a riqueza de relações 

que o espaço da “Cracolândia” revelava. Também me impressionei com a atuação do 

poder público ali, com a quantidade de atores atuantes e em como os usuários 

transitavam por essas instâncias. Nesse período de tempo aconteceu a inauguração e 

começo de funcionamento do De Braços Abertos, um outro Programa público, com uma 

roupagem diferente e com propostas até então inovadoras. O contato que estava tendo 

com os trabalhadores da região me revelava a mistura de entusiasmo e ceticismo que 

eles tinham em relação a essas novas políticas. Outro fator que me chamou a atenção foi 

o crescente aumento da presença da Guarda Civil Metropolitana no território, unida com 

a presença do ônibus financiado pelo Programa Crack É Possível Vencer, que filmava 

os usuários com a justificativa de diferenciar e e identificar os traficantes e, assim, poder 

encaminhá-los, uns para tratamento e outros para a prisão. 

Fazendo um levantamento bibliográfico sobre pesquisas que já haviam sido 

realizadas na “Cracolândia”, vi que as intervenções estatais acabavam sempre 

produzindo mudanças na dinâmica do território, algumas com objetivo de mudar a 

estrutura urbana, outras que visavam a dispersão, e no atual momento me deparava com 

políticas que se dispunham a “tratar”. Por isso resolvi ampliar meu olhar e investigar 
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como estas novas políticas iriam se materializar no território, como seus discursos iriam 

se transformar em ações e quais os ganhos, prejuízos e reinvenções que iriam surgir. Me 

atentei para como aqueles novos equipamentos – prédios, carros, profissionais – seriam 

acolhidos pelos moradores e até que ponto eles iriam intervir em seus cotidianos. Passei 

então de um olhar mais específico para um mais amplo, onde tentaria captar as 

especificidades de cada um, mas descrevendo-as em sentido de relações. Relações entre 

os Programas, entre os usuários, entre o território, entre a mídia, entre os discursos e as 

práticas. 

Para isso me apoiei em três fontes para produzir esses conhecimentos. A 

primeira foi uma busca de materiais que me ajudassem a desvelar a realidade que se 

colocava ali; uma parte é constituída por pesquisas já realizadas no território e outros 

materiais acadêmicos que abordam essa temática, do urbano, do consumo de 

substâncias, do papel do Estado. Também me utilizei da própria divulgação oficial do 

Governo, a leitura das cartilhas, as porcentagens divulgadas, os editais, campanhas e 

outros. A segunda fonte foi uma busca ativa sobre as notícias divulgadas nos veículos 

midiáticos sobre a região da “Cracolândia”. Através do uso da ferramenta Google Alerts 

- que me notificava por email cada vez que a palavra “Cracolândia” aparecia em algum 

veículo midiático - fui acompanhando o modo como os acontecimentos no território 

eram retratados. E, por fim, realizei visitas ao campo e em outros espaços onde se 

tratavam interesses do território, e, ao longo de um ano e meio, relatei em um diário 

todas as impressões tomadas por mim dos acontecimentos ali. 

Sendo assim, considero que meus objetivos nasceram do próprio campo. O 

estar ali, o estranhamento que brota da colisão de mundos tão distintos, a mistura de 

curiosidade por tentar entender processos tão escondidos - as decisões de gabinetes, as 

portarias - mas que ao mesmo tempo se materializam tão vivamente no território. O 

entusiasmo ao ver brotar a resistência, o enfrentamento, de parte dos usuários e dos 

trabalhadores; a cabeça cheia de ideias depois de um dia de campo somada à dificuldade 

de transpor para o papel tantas conversas, de dar nome e forma para tantas angústias. A 

questão da militância e a necessária distância em alguns momentos para poder olhar 

para os fatos com um olhar mais instigante de pesquisadora. Os momentos onde 

questões da vida pessoal atrapalhavam essa reflexão e o campo se tornava mais pesado, 

o necessário afastar-se e também a hora de saber voltar. 
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Hoje estava conversando com uma usuária e ela veio reclamar do seu 

companheiro, que ela acreditava que estava sendo traída. Entramos numa 

conversa em como é difícil se relacionar, principalmente com homens – ela 

disse que já tinha namorado com uma mulher e ela havia confiado mais 

nessa relação – que a gente desconfiava, que era complicado. Ela perguntou 

se eu já havia sido “chifrada” e eu contei pra ela algumas coisas pessoais, e 

ficamos nesse papo por um tempo. Nisso já estava no fim de tarde e eu 

comecei a demonstrar sinais de inquietação, não queria atravessar o 

caminho até o metrô de noite sozinha. Ela percebeu e fazendo uma cara de 

quem entendia mas ao mesmo tempo meio incomodada, “me dispensou”, 

me deu boa noite e saiu da tenda. Voltando pra casa fui me envergonhando 

do meu papel, deveria ter disfarçado mais minha ansiedade para voltar. 

Engraçado pois em um momento estávamos compartilhando coisas 

próximas, relações que nos aproximam enquanto mulheres que se 

relacionam com outras pessoas, em outro momento a realidade da distinção, 

eu tinha uma casa e queria voltar para ela cedo por medo de assaltos e afins. 

E ela continuaria ali. (Caderno de Campo, Abril de 2015) 

 

Entrar no campo 
 

Minha entrada no campo se deu por diversos lados. Conforme o tempo de 

pesquisa ia passando, privilegiei ir ao campo de diversas formas. Como meu orientador 

já tinha uma inserção no território, por conta de antigas pesquisas na região, nos 

primeiros momentos fui acompanhada do grupo de pesquisa. Aos poucos fui 

conhecendo outras pessoas, trabalhadores, usuários com quem marcava de encontrar, 

intercambistas que vinham fazer pesquisa na universidade e queriam companhia para o 

campo, a Pastoral de Rua que realizava visitas todo domingo, os eventos promovidos 

pelos grupos de militância da região e outros. 

Essa entrada difusa, por diferentes vias e pessoas, trouxe prejuízos e ganhos 

para a dissertação. Por um lado, poderia ter tido acesso a mais dados e experiências se 

tivesse privilegiado uma entrada mais constante e que me permitisse acompanhar mais 

sistematicamente o campo. Porém, por outro tive a oportunidade de conhecer o território 

junto ao olhar de diversos outros atores, grupos que realizam um trabalho de caráter 

mais assistencial e religioso, pesquisadores, pesquisadores de outros países que se 

deparavam com uma realidade bem nova, usuários que se tornavam meus guias por um 

dia, profissionais em seu espaço de trabalho, militantes e ativistas. 

Os dados e experiências do campo foram interpretados e acolhidos então a 

partir dessa perspectiva, eu enquanto psicóloga, pesquisadora e militante, em um 



 

21 
 

território novo para mim, com a companhia e a visão compartilhada de outros diversos 

atores. Um estranhamento que, posteriormente, com o auxílio das outras fontes de 

produção de conhecimento, converteu-se em texto, em análises, em um entendimento 

sobre o contexto: 

“À sua maneira – com ênfases diferentes – cada uma dessas paráfrases, 

entre outras, deixam entrever alguns núcleos de significado recorrentes: o 

primeiro deles é uma atitude de estranhamento e/ou exterioridade por parte 

do pesquisador em relação ao objeto, a qual provém da influência de sua 

cultura de origem e dos esquemas conceituais de que está armado e que não 

é descartada pelo fato de estar em contato com outra cultura e outras 

explicações, as chamadas “teorias nativas”. Na verdade, essa co-presença, 

a atenção em ambas é que acaba provocando a ambigüidade, a 

possibilidade de uma solução não prevista, um olhar descentrado, uma 

saída inesperada. Por outro lado, essa experiência tem efeitos no 

pesquisador: ela o “afeta” (Goldman, 2001); “transforma” (Merleay-

Ponty, 1984), produz-se “nele” e, no limite, “converte” (Peirano, 1995). O 

pesquisador não apenas apreende o significado do arranjo do nativo, mas 

ao perceber esse significado e conseguir descrevê-lo agora nos seus termos 

(dele, analista), é capaz de atestar sua lógica e incorporá-la de acordo com 

os padrões de seu próprio aparato intelectual e até mesmo de seu sistema 

de valores.” (MAGNANI, 2002). 

 

Cabe destacar também a discussão apontada pelo artigo de Adorno et al, 2013, 

onde ressaltam a questão da não utilização do Termo de Consentimento com os 

participantes ou qualquer outro tipo de contrato: “Destacamos também de Macrae & 

Vidal, a distinção clara que fazem em relação ao tema da ética em pesquisas 

etnográficas e as pesquisas no campo da saúde. Eles fazem a crítica do uso dos 

instrumentos de consentimento informado, que supostamente protegeriam mais as 

instituições do que os sujeitos envolvidos. Por coerência e fidedignidade a nossos 

princípios, aos princípios da pesquisa antropológica e ao código de Ética da ABA, 

também não o usamos aqui.” (ADORNO et al., 2013). Pensando no caráter singular da 

“Cracolândia”, onde métodos como gravações, filmagens e documentos que exijam 

identificação são vistos com desconfiança, por conta do próprio histórico de abuso de 

imagem e outras violações sofridas pelas pessoas que por ali transitam, nessa escrita 

foram preservadas as identificações e sempre que indagada, me apresentava para os 

usuários enquanto pesquisadora, e em alguns momentos quando isso não era suficiente 

enquanto psicóloga. Ao contrário do que esperava, essa apresentação me gerou boas 

conversas, onde muitos se mostravam interessados e curiosos quanto ao caráter da 

pesquisa.  
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Por fim, a escolha de diferentes materiais e fontes de conhecimento 

proporcionou também a explicitação das contradições nos discursos colocados. Por 

exemplo, em alguns momentos acompanhei a realização de reportagens sobre a 

“Cracolândia” e, após o lançamento da notícia, ia verificar as fontes e aquilo que havia 

sido descrito no próprio campo. Os dados lançados pelos próprios Programas, o número 

de atendimentos, a mudança do tamanho do fluxo, tudo isso podia ser comparado com 

aquilo que eu via. Me encontrei diante de múltiplas “Cracolândias”: aquela que era 

vendida pelos Programas, aquela que era retratada pela mídia, aquela eu via e refletia 

sobre, aquela que era vivida pelo usuário, aquela que era vivida pelo morador da região. 

O esforço dessa dissertação se deu em, no período de tempo delimitado, cruzar esses 

discursos, entender a realidade ali apresentada considerando o histórico da região e 

também o quadro de “pânico do crack” do momento, a cotidianidade dos usuários e 

moradores que por ali transitam e em como eles eram afetados pelas intervenções do 

Estado.  
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2. “CRACOLÂNDIA SP” 
 

“Fase 1: consolidação da área 

– início 03/01. 

Trata-se de operação policial com vista prioritariamente a prender traficantes, usuários de 

drogas e procurados da justiça com ação de presença. 

Fase 2: ação social 

– não previsto início. 

Fase 3: manutenção da área 

– não previsto início.
2
” 

  

Nesse capítulo faço uma reflexão geral sobre o território da “Cracolândia”. 

Como o objetivo da dissertação é refletir e pensar sobre o papel das atuais políticas 

públicas no território, descrevendo as mudanças que elas provocam ali, se faz necessário 

uma apresentação sobre o que é o território da “Cracolândia”, onde se localiza, qual a 

relação daquele espaço com o resto da cidade, como ele é compreendido pela sociedade 

e pela mídia.  

Inicio com uma espécie de genealogia da região, procurando elencar os 

acontecimentos não apenas de forma cronológica, mas tentando expor o momento 

político da ocasião, quais os principais gestores envolvidos e quais as consequências 

para a vida daqueles que por ali transitaram. A proposta é quebrar com uma certa 

linerialidade com que muitas vezes a história da região é encarada e mas demonstrar 

como os eventos se sobrepunham, como eles vinham atrelados à momentos políticos e 

interesses terceiros. Em seguida apresento três etnografias realizadas por diferentes 

pesquisadoras na mesma “Cracolândia”. A intenção é apresentar as mudanças ocorridas 

no território sob o olhar dessas pesquisadoras, focando nas diferenças e nas semelhanças 

com a atualidade. Para finalizar, faço uma breve análise de duas personagens midiáticas 

que chamaram a atenção no período dessa pesquisa e que envolvem o uso de crack e o 

território. O objetivo desse capítulo é apresentar a “Cracolândia” de São Paulo, através 

da análise das intervenções estatais executadas na região, através das pesquisas 

                                                           
2
 O trecho retirado de documento oficial enviado à Guarda Civil Metropolitana (GCM) pela Secretaria 

Municipal de Segurança Urbana de São Paulo, com o teor do Plano de Ação Integrada Centro Legal 

(Operação Sufoco ou Dor e Sofrimento), iniciado em 3 de janeiro de 2012). Fonte: 

http://187.95.195.112/artigo.php?id=1125  

http://187.95.195.112/artigo.php?id=1125
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acadêmicas realizadas, do olhar midiático e das características socialmente atribuídas ao 

território. 

 

Imagem 1. Charge Laerte 

 

2.1 Fluxos: do lixo ao crack – De Boca do Lixo à “Cracolandia”  
 

“todas as vezes que os homens se reúnem, seus costumes se alteram; todas 

as vezes que se reúnem em lugares fechados, se alteram seus costumes e a 

sua saúde. Nasce o que chamarei de medo urbano, medo da cidade, 

angústia diante da cidade que vai se caracterizar por vários elementos: 

medo das oficinas e fábricas, ...do amontoamento da população, das casas 

altas demais, dos cemitérios que se tornam cada vez mais numerosos e 

invadem pouco a pouco as cidades, dos esgotos, das caves sobre as quais 

estão se construindo as casas que estão em perigo de desmoronar…" 

(FOUCAULT, 1979)  

 

Nesse capítulo pretendo abordar os processos históricos que acompanharam a 

transformação do centro da cidade de São Paulo em um lugar de trânsito
3
 dos 

considerados desviantes
4
, dos indesejáveis; como uma população que a sociedade 

                                                           
3
 “Segundo Adorno (1997/1998, p.12), ao invés de “moradores de rua”, a expressão “pessoas em 

trânsito pela rua” seria mais adequada para a caracterização desse público por ressaltar o caráter de 

transitoriedade do estar na rua. Isto é particularmente verdade no caso do uso de crack, pois, nas 

trajetórias perpetradas pelos usuários a passagem para “morador de rua” pode ser precedida de um 

período de idas e vindas entre sua comunidade e as ruas do Centro, com a tendência a permanecer 

períodos cada vez maiores na rua na medida em que aprofundam sua relação com a droga.” (Raupp, 

2011, p.60) 
4
 Um dos autores que aborda o tema do desvio é Howard Becker, que define o desviante como aquele que 

infringe as regras impostas por um grupo. Afirma que o desvio não é “uma qualidade que reside no 
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sempre quis escondida nas margens ocupa a região central de uma capital e quais as 

tensões e resistências que brotam desse embate. Focando especialmente na região da 

“Cracolândia”, pretendo mostrar o papel do poder público tanto na expulsão quanto na 

manutenção da permanência dessas pessoas. Meu objetivo aqui é menos uma descrição 

histórica acurada desse movimento e mais um olhar direcionado para o embate entre os 

diversos interesses que cercam a região: 

"Sanear e higienizar a cidade, limpá-la de sua sujeira, controlar as pessoas 

de comportamento duvidoso sempre foi forte preocupação das elites 

paulistanas. Ou seja, a criação de espaços para uso e atividades exclusivas 

e excludentes foi, desde sempre, uma tônica dominante dos grupos políticos 

e econômicos que intervieram na produção da cidade.” (KOWARICK apud 

FRUGOLI JUNIOR, 2000) 

Esse trecho, perfeitamente cabível em diversos conflitos da capital, também se 

encaixa muito bem na região foco desta análise, a “Cracolândia”. Quanto ao uso desse 

termo, entre os próprios estudiosos do assuntos existem divergências. Carl Hart
5
, em 

uma das suas visitas ao Brasil afirmou em entrevista que esse nome incita as pessoas a 

pensarem que o maior problema daqueles que por ali transitam é o crack
6
, criando assim 

uma maior estigmatização dos usuários. Taniele Rui (2014) cita a fala de um militante 

que afirma que “essa nomeação talvez seja o maior caso 

de „bullying socioterritorial‟ já existente no país”. Em contrapartida, o nome também é 

citado como uma referência à Disneylandia, afirmando que ali também é um espaço de 

convivência e lazer, que envolve também o consumo de crack: “ia ali à cracolândia, 

que era um “parque de diversões”, um espaço que marcava a diferença da mesmice 

que era perambular pelas ruas, então hora de usar, de sentir um pouco de “bem-estar 

social” ao meio das ruas” (SILVA; ADORNO, 2013). A defesa do uso do termo 

também parte de alguns trabalhadores e ativistas em reivindicar a identidade do 

território, para que ele não seja parte dos projetos de “revitalização” da região. 

                                                                                                                                                                          
próprio comportamento, mas na interação entre a pessoa que comete um ato e aquelas que reagem a ele" 

(BECKER,2009). Ou seja, o comportamento desviante deve ser sempre analisado levando em conta o 

grupo dominante: “o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, mas uma consequência da 

aplicação por outros de regras e sanções a um „infrator‟. O desviante é alguém a quem este rótulo foi 

aplicado com sucesso; o comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal.” (ibid) 
5
 Carl Hart é um pesquisador e neurocientista norte americano, professor associado da Universidade de 

Columbia, que ficou conhecido pelas suas pesquisas relacionando o uso e abuso de crack com 

desigualdades sociais. Lançou em 2013 o livro Um Preço Muito Alto, onde relata suas próprias 

experiências com pobreza, discriminação racial e a droga. 
6
 [https://www.youtube.com/watch?v=FFIEtw4PHYw] Acesso em 22/09/2015 
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Em uma das minhas idas ao campo, em uma atividade organizada pelo 

Coletivo Sem Ternos
7
, tive a oportunidade de ouvir como alguns moradores dali se 

referiam ao espaço. A atividade em si se propunha a discutir as ações que estavam 

acontecendo ali, em um período de grandes conturbações – que incluíam violência 

policial e diversas intervenções das políticas públicas – e os profissionais incentivavam 

as pessoas a pegarem o microfone e falarem sobre o território. Abaixo transcrevo um 

trecho do meu Caderno de campo:  

O Evento começou com uma discussão puxada pelos organizadores sobre 

como chamar o lugar. Cracolandia, Luz, fluxo? Alguns usuários deram sua 

opinião, mas era difícil manter as falas sobre aquele assunto. A minha 

impressão é que muitas vezes esse nome é um assunto de discussão para os 

profissionais e pesquisadores, mas que isso não necessariamente é algo que 

afeta o cotidiano das pessoas que transitam por ali. Depois de mais algumas 

tentativas de discutir a questão do nome pelos profissionais, os usuários 

foram pedindo o microfone e falas com diversas questões foram colocadas. 

Um homem em particular, bem vestido, começou a falar sobre seu uso e sua 

vida, sobre a relação que ele tinha com o lugar. O assunto logo rumou para 

as condições que eles estavam ali, e a questão das tendas. (Caderno de 

Campo, Março de 2015.) 

 

Embora ache importante refletir sobre esta questão – pensando por exemplo no 

uso indiscriminado do termo, passando a criar diversas “cracolândias no país” – prefiro 

me ater aqui à construção do território enquanto “Cracolândia”, e como esta 

nomenclatura mobiliza o poder público e suas intervenções. Para explicitar então todas 

as divergências e argumentos relacionados ao nome, escolho por seguir outras 

pesquisadoras (RUI, 2012; SOUZA, 2015) e por me referir à região fazendo uso das 

aspas.  

Olhando para o histórico do território, percebe-se que as intervenções vindas 

do governo produzem mudanças na região, influenciando desde a ocupação do espaço 

até o consumo de crack dos usuários. Sendo assim, o território deve muito de sua 

degradação e abandono ao descaso do poder público e com tentativas frustradas de 

“revitalização”. Ao falar destas intervenções é preciso ter em conta que esses projetos 

de “revitalização” do espaço atendem a demandas claras de uma classe econômica. Por 

                                                           
7
 O Coletivo Sem Ternos é um coletivo fundado em 2014 e organizado por trabalhadores da região da 

“Cracolândia”. 
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trás do discurso de melhorias, existe um desejo higienista
8
 de expulsão de certas 

populações. Esse movimento está de acordo com o processo de gentrificação
9
, de 

controle de determinados corpos para que aqueles escolhidos possam circular. Seja no 

corpo do camelô, do imigrante, da prostituta ou do nóia
10

, aqui - para além de 

justificativas em nome da saúde - se inscrevem discursos que dialogam com questões de 

segurança e de urbanização. O discurso da higiene, do sanitarismo, do urbanismo, 

camufla um movimento de segregação espacial. A criação de shoppings, os espaços 

culturais privilegiados, a derrubada de prédios históricos, as justificativas variam, mas a 

intenção parece dada: tornar o centro um local de circulação da elite:  

“O planejamento urbanístico explorou as contradições da modernidade. 

Foi um projeto burguês que visou mascarar os conflitos de classes, as lutas 

e reivindicações sociais das ruas, acalmar o povo. Tirando as multidões das 

ruas, procurando manter as mentes distantes e camuflando as 

desigualdades sociais, introduziu o modo de vida burguesa, ainda que pelo 

desejo de ser burguês. Em outras palavras, desenvolver uma ética de 

manter o povo distante e, ao mesmo tempo, alimentar um sonho 

“realizável” de ser burguês pelo modo de produção capitalista.” 

(OLIVEIRA SOBRINHO, 2013) 

 

Em seu livro Centralidade em SP (2000), Frúgoli Junior aponta que no início 

de 1900 o Centro da cidade de São Paulo era um local frequentado pelas elites, em 

busca de comércio e negócios. As intervenções urbanísticas se destacavam pelas 

referências europeias, numa busca por determinado padrão e status legitimado por 

aquilo que era entendido como desenvolvido: “...a Estação Luz, totalmente importada 

da Inglaterra até os últimos tijolos e os menores parafusos, segundo os modelos da 

Estação de Paddington e da torre do Big Ben.” (SEVCENKO apud FRUGOLI 

JUNIOR, 2000). Enquanto isso a referência à outras localidades eram classificadas 

como indesejadas, como o caso da reurbanização do Largo Nossa Senhora do Rosário 

                                                           
8
 “A questão do saneamento envolve um plano ideológico nas medidas da municipalidade, o grande 

instrumento é a propaganda oficial, em especial nos meios de comunicação de massa quanto à 

necessidade de tratar as doenças sociais de determinadas áreas da cidade. Cria-se uma ética e uma 

estética como padrão de embelezamento da cidade no projeto hegemônico promovido pela 

municipalidade.” (OLIVEIRA SOBRINHO, 2011) 
9
 “No bairro da Luz, estamos tratando de um caso em que as mudanças urbanas em questão são 

propostas explicitamente pelo Estado, do modo como tem ocorrido na maioria dos casos de 

“requalificação” apresentados na literatura latino-americana e discutidos no início desse artigo. No 

presente contexto, a intenção do poder público local de introduzir uma série de mudanças no bairro pode 

ser entendida como uma tentativa de “gentrificar” a região.” (FRÚGOLI JUNIOR; SKLAIR, 2009) 
10

 “aqueles que, por uma série de circunstâncias sociais e individuais, desenvolveram com a substância 

uma relação extrema e radical, produto e produtora de uma corporalidade em que ganha destaque a 

abjeção”. (RUI, 2012) 
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dos Homens Pretos, um local de forte concentração de negros, representando “uma 

sanção moral, disciplinar e higiênica por parte das autoridades municipais.” 

(FRUGOLI JUNIOR, 2000). A ocupação cada vez maior de imigrantes nordestinos na 

região central também contribuía para uma maior diversidade sociocultural da região, 

aumentando o comércio informal e moradias populares, porém, ao contrário da opinião 

popular que circulava - e ainda circula -  essa “degradação” não se dá pela ocupação de 

imigrantes e de grupos populares no território, mas sim é um processo que ocorre 

concomitantemente com o abandono do poder público  (ibid). 

Uma série de intervenções, impulsionadas por grandes obras viárias, levaram a 

uma maior expansão da cidade, levando à criação de novas centralidades. As mudanças 

nos sistemas de locomoção foram muito significativas para a desvalorização da região, 

com o incentivo à criação de transportes rodoviários criou-se uma “uma área isolada 

por grandes vias, habitada por uma população de baixa renda, plena de imóveis 

ociosos e deteriorados, cujas ruas de comércio passaram a ficar desertas à noite. 

(FRUGOLI JUNIOR, 2000)” Ou seja, a região da Luz vai se transformando em uma 

região majoritariamente de trânsito, de passagem, e os locais de moradia e de 

permanência vão sendo afastados para outros locais.   

A época da Boca do Lixo, foi durante os anos 60, quando a prostituição já 

estava consolidada. É interessante notar que o bairro aqui é ao mesmo tempo fonte de 

estigmas e de prazeres: “Gerado pelo sêmen da injustiça social, após o longo e feito 

parto, emergia, do ventre da cidade grande, o odiado e odiento filho: a Boca do Lixo, 

quadrilátero do pecado” (JOANIDES, 1977)  A prática escancarada da prostituição 

contribuía para a estética “degradada” do bairro, mas ao mesmo tempo era exaltada uma 

certa boêmia ligada à marginalidade, que se expressava em uma produção de filmes, 

principalmente os “pornoeróticos”. “Nos anos 60 não era um gueto homogêneo, tinha 

pessoas diversificadas, não tinham essa cara de sociedade anônima que têm hoje. Noite 

com mais de mil pessoas de todas as idades.” (PERLONGHER, 1987). 

A mudança do terminal rodoviário em 1987, que saiu da praça Júlio Prestes e 

se deslocou para o Tietê, também trouxe grandes mudanças para a região. Os hotéis, 

pensões e casas que serviam para acolher os viajantes se viram vazios e sem clientela, e 

foram aos poucos sendo abandonados e servindo de refúgio a usuários que queriam 

fazer um consumo mais reservado. Essa presença dos hotéis abandonados que servem 
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de locais de uso são presentes até hoje, sendo inclusive uma das práticas atuais do 

Programa De Braços Abertos utilizá-los como residência para os usuários.  

 

Imagem 2. Antiga Estação Rodoviária Luz 

 

É difícil precisar exatamente quando a região da Luz começa a ser ocupada por 

usuários de Crack, até porque a “Cracolândia” se caracteriza como uma 

“territorialidade itinerante” (FRUGOLI JUNIOR; SPAGGIARI, 2010), ou seja, "a 

cracolândia é onde eles estão" (RUI, 2014). Segundo Uchoa (1996) o crack começou a 

ser mais procurado na região da Luz por volta de 1991 porém, mapeando as diversas 

atuações governamentais no espaço, é possível inferir desde quando a concentração de 

usuários começa a se tornar um problema, quando o território começa a se formar como 

um local indesejado, e consequentemente a se tornar alvo de intervenções.  

A partir dos anos 90, vê-se um esforço na criação dos chamados equipamentos 

culturais, na esperança de se resgatar um certo prestígio do bairro. Interessante notar 

que a produção da época da Boca do Lixo não é considerada cultura, e sim uma 

marginalidade. A cultura aqui se expressa na inauguração da Sala São Paulo em 1990, 

na renovação da Pinacoteca do Estado, em 1998, seguida pela Estação Pinacoteca e 

Museu da Língua Portuguesa, em 2004. O público alvo desses espaços não é da região, 

e desloca-se para o bairro exclusivamente para este fim, devidamente blindados por seus 

carros. O impacto vindo desses equipamentos, na vida dos moradores da Luz, é quase 

nulo
11

.   

                                                           
11

 “Com história e localização ímpar, nas últimas décadas o entorno da Luz tem sido destino de âncoras 

culturais que, se não foram capazes de reverter o quadro de degradação do ambiente urbano, tampouco 
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O histórico dessa região demonstra aquilo que se segue até hoje: uma grande 

quantidade de intervenções públicas, que vão desde criação de rodovias, implantação e 

retirada de transportes rodoviários, derrubada de prédios, criação de equipamentos 

culturais e outros. Em comum se percebe que são todas ações de caráter urbano que 

visam de alguma forma “resgatar” a região, um passado glorioso, de pulsão de vida e 

moderno (ALVES, 2011), que foi justamente minado pelas intervenções, obras e 

projetos mal sucedidos. A partir daqui focarei nas principais ações públicas ocorridas a 

partir dos anos 2000 e que de alguma forma tiveram algum impacto na região da 

“Cracolândia”. Existe uma certa dificuldade nesta tarefa pois os dados públicos são 

escassos e repletos de informações que visam chamar atenção à “eficácia” da ação, o 

que nos leva a duvidar desta fonte; as reportagens midiáticas também carregam sua dose 

de sensacionalismo e posições nada imparciais, dificultando a compreensão do contexto. 

Resta aliar a essas fontes uma caça às pesquisas e materiais etnográficos produzidos 

durante esses períodos, para que me auxiliem nessa quase “bricolagem” da história da 

região.   

A Associação Viva Centro foi criada em 1991, e era organizada por entidades 

privadas, com o objetivo “reverter situações de declínio, de abandono e ameaça para a 

área urbana onde estão instaladas as entidades que compõem a organização” 

(FRUGOLI JUNIOR, 2000). Essa pressão dos interesses privados sob o poder público 

se mostra extremamente atuante até hoje. Em 1996 ocorre o episódio que ficou 

conhecido como “Guerra ao Centro”, onde “a Secretaria das Administrações Regionais 

(SAR), representada por Alfredo Mário Savelli, iniciou a operação de retirada de 

camelôs, colocando a Guarda Civil Metropolitana nas ruas, o que gerou conflitos, 

violência e o envolvimento até mesmo da Polícia Militar.” (SALVITTI et al., 1999). 

Segundo reportagem da Folha de São Paulo em 1997
12

, o então prefeito Celso Pitta 

(PPB) anuncia uma grande operação de “limpeza” na praça da Sé, com a expulsão de 

mendigos, camelôs e meninos moradores de rua. A ação foi chamada de “Operação
13

 

Dignidade”. 

                                                                                                                                                                          
satisfazem as necessidades dos atuais moradores.” [http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/210/o-

valor-do-centro-235077-1.aspx] Acesso em 22/09/2015 
12

 [http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/10/17/cotidiano/26.html] Acesso em 22/09/2015 
 
13

 Apesar dos termos serem usados de forma indiscriminada – Operação, Ação, Programa -  cabe pontuar 

qual é o significado específico de Operação:  “As Operações Urbanas possibilitam a flexibilização da 

legislação urbanística, permitindo, por meio da excepcionalidade, ultrapassar as amarras postas pela 
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Em 2005 ocorre a Operação Limpa, uma iniciativa da prefeitura – sob gestão 

de José Serra (PSDB) – em parceira com o Estado, sob gestão de Geraldo Alckmin 

(PSDB). Elegendo a polícia militar como principal agente, a Operação consistiu em 

expulsar os usuários da área e fechar hotéis e bares, através do uso da violência como 

forma de dispersão. O resultado foi mais uma mudança provisória da concentração de 

uso do que realmente alguma mudança efetiva no consumo do crack. “A polícia chega. 

Os nóias (nome dado aos usuários de crack) fogem. A polícia sai. Os nóias voltam. E 

seguem assim madrugada adentro, numa espécie de brincadeira de gato e rato.”
14

. A 

expulsão dos usuários serve como forma de maquiagem urbana, se “limpa” uma região, 

porém se ignora que as pessoas que ali estavam continuam em situação de rua e 

necessitam de outros suportes. Fazendo justiça ao nome dado à Operação o Estado 

cumpre aqui um papel claramente higienizador que, sem contar com aparatos da saúde e 

da assistência, se apoia no trabalho policial como forma de controle dos usuários.  

Seguindo a ordem cronológica – lembrando que os eventos frequentemente se 

sobrepõem – passo para a exposição do Projeto Nova Luz, implantado pelo então 

prefeito Gilberto Kassab (PFL) no ano de 2006. Procedimento previsto no Estatuto das 

Cidades
15

 e baseado no modelo de concessão urbanística
16

, ele se apoia na parceria entre 

poder público e iniciativa privada para promover melhoras em determinadas regiões. No 

caso do Nova Luz, o objetivo apresentado era: “O Projeto Nova Luz busca assim, 

requalificar este trecho da região central da cidade de São Paulo elevando a qualidade 

do ambiente urbano, com o objetivo de ampliar o uso residencial oferecendo 

mecanismos que possibilitem a permanência dos atuais residentes e atraindo novos 

moradores, consolidar as atividades comerciais existentes, em especial os eixos de 

                                                                                                                                                                          
legislação, tanto no que diz respeito ao potencial construtivo (...) como em relação ao uso na área, por 

meio da modificação do zoneamento.” (ALVES, 2011) 
14

 [http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0704200517.htm] Acesso em 22/09/2015 
15

 O Estatuto abarca um conjunto de princípios - no qual está expressa uma concepção de cidade e de 

planejamento e gestão urbanos - e uma série de instrumentos que, como a própria denominação define, 

são meios para atingir as finalidades desejadas. Entretanto, delega - como não podia deixar de ser - para 

cada um dos municípios, a partir de um processo público e democrático, a explicitação clara destas 

finalidades. Neste sentido, o Estatuto funciona como uma espécie de caixa de ferramentas para uma 

política urbana local. É a definição da „cidade que queremos‟, nos Planos Diretores de cada um dos 

municípios, que determinará a mobilização (ou não) dos instrumentos e sua aplicação. É portanto, no 

processo político e no engajamento amplo (ou não) da sociedade civil que repousarão a natureza e a 

direção de intervenção e uso dos instrumentos propostos no Estatuto [...]. (Estatuto da Cidade, 2002, p. 

21-22) 
16

 DA CONCESSÃO URBANÍSTICA Art. 239 - O Poder Executivo fica autorizado a delegar, mediante 

licitação, à empresa, isoladamente, ou a conjunto de empresas, em consórcio, a realização de obras de 

urbanização ou de reurbanização de região da Cidade, inclusive loteamento, reloteamento, demolição, 

reconstrução e incorporação de conjuntos de edificações para implementação de diretrizes do Plano 

Diretor Estratégico, Lei Federal 10.257/2001. 
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comércio especializado e atrair novos negócios e atividades econômicas.” 

(GENGHINI, 2013). É possível verificar, através da escolha deste modelo de gestão e 

dos objetivos propostos, que o Projeto tinha interesses muito claros: modificar a região 

através de propostas habitacionais e comerciais, aliadas à atração de atividades culturais 

e consumo. Porém esses interesses se voltam para uma classe de pessoas muito 

específica, que não incluía os próprios moradores da região – muito menos os 

moradores de rua. O uso de termos como “revitalização” e “restauração” sugerem que 

um novo status quo será imposto, uma “nova vida”: 

A expressão “requalificar”, dentre outras, passa a representar um conjunto 

de ações para se chegar na cidade-empresa e mercadoria, em que a cultura 

é um instrumento chave, seja na criação de cenários atrativos, projetados 

como imagens de modernidade, seja na criação de consensos em torno de 

ações permeadas pela ideia da melhoria do bem comum – oferta cultural, 

espaços renovados, encobrindo um processo que tem como base a 

gentrificação. (KARA-JOSE apud COUTO, 2011) 

 

 Em 2013, o Poder Judiciário suspendeu o Projeto Nova Luz e determinou o 

refazimento de várias etapas, sob a pena de multa diária. A decisão se deu 

principalmente pelo impedimento da participação da sociedade civil no planejamento do 

projeto, dada nos atrasos na formação dos conselhos populares e limitações diversas no 

acompanhamento dos moradores nas formulações. Na mesma época o então prefeito 

Fernando Haddad (PT) abandona o projeto.  

Em 2009 a prefeitura lança mão de uma abordagem diferente. Através de uma 

ação intersecretarial, é implantada a Operação Integrada Centro Legal, onde a Secretaria 

de Saúde atuaria em conjunto com as Secretarias Municipais de Assistência e 

Desenvolvimento Social, Habitação, Gestão, Ministério Público, Guarda Civil 

Metropolitana, entre outros, para atender à população em situação de rua no centro da 

cidade. Essa Operação é uma das primeiras tentativas de intervenção que usa o enfoque 

da saúde e da assistência na região. Segundo o site da prefeitura
17

, dentre os 

equipamentos implantados, estavam: 27 equipes de Estratégia de Saúde da Família 

Especial, 2 CAPS, um CAPS II infantil e um CAPS III Álcool e Drogas que funciona 

24 horas 2 AMAS (uma delas 24 horas), 3 novas Unidades Básicas de Saúde 

inauguradas em 2008. 9 Hospitais Gerais Municipais com vagas garantidas, leitos em 

                                                           
17

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/saudemental/AcaoIntegradaC

entroLegal.PDF Acesso em 22/09/15 
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Comunidades Terapêuticas e leitos de Saúde Mental em Hospitais conveniados. A ideia 

era privilegiar alguns equipamentos de porta de entrada para um rápido 

encaminhamento, que na maioria das vezes eram para as Comunidades Terapêuticas que 

mantinham convênio com a prefeitura. A Operação apresentou alguns problemas, como 

a falta de articulação entre a rede de saúde e assistência, demora na construção dos 

equipamentos, poucas vagas e profissionais para tanta demanda. Porém, o fato de pela 

primeira vez a saúde estar tomando a frente nas ações – ao invés de ações 

exclusivamente urbanísticas – trazia alguns resultados, como a inauguração do 

Complexo Prates em 2012.   

Dentro da Operação Centro Legal Ação, outras Operações – de caráter mais 

imediatista - foram deflagradas, incluindo a Operação Sufoco ou Operação Dor e 

Sofrimento como ficou conhecida. Ambos os nomes condizem à ação corrida no dia 03 

de Janeiro de 2012. Famosa por ser uma das operações mais violentas no território, 

chegou a gerar uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual 

contra o Estado
18

. A Operação, apesar de estar contida dentro de uma Ação que 

envolvia atores da saúde e da assistência, contou com a presença maciça e protagonista 

da Polícia Militar. Segundo o site da própria PM, a Operação “é uma ação integrada 

entre o Estado e o Município para resgatar as pessoas em estado de vulnerabilidade, 

combater o tráfico e criar um ambiente propício para as ações sociais
19

” que se 

desenvolveria em três fases:   

 

Imagem 3. Fases Operação Centro Legal. Fonte: Site Polícia Militar  

 

                                                           
18

 Disponível em: 

[http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2012/junho_2012/acp%20cracol

%C3%A2ncia%20-%20%C3%BAltima%20vers%C3%A3o%20-%2030%20maio.pdf] Acesso em 

22/09/2015 
19

 [http://www.policiamilitar.sp.gov.br/hotsites/centrolegal/index.html] Acesso em 22/09/2015 
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A esperança que havia sido acesa com a Ação Integrada, de intervenções junto 

à saúde e a assistência, aqui dá lugar ao pânico. Diversas reportagens retrataram o 

excesso de força que foi usado contra usuários e moradores de rua e a Ação Civil 

movida contra o Estado aponta as consequências trazidas por tal ação: “Tal operação 

policial do Governo Estadual “atropelou” aquelas iniciativas e, sem qualquer 

planejamento global que levasse em conta aquelas providências, abortou as iniciativas 

dos órgãos e, ao mesmo tempo, não construiu qualquer solução consistente para o 

problema da Cracolândia.  Com efeito, a operação foi concebida e planejada no âmbito 

do Governo Estadual pela Polícia Militar.”. Importante notar aqui a desarticulação 

entre Município e Estado, entre ações de saúde e de repressão - que vão se repetir na 

atualidade. A Operação Sufoco - ou Dor e Sofrimento - foi marcada pela excessiva 

força policial, e é até hoje lembrada como uma das ações mais violentas do território. 

“Nos dias e noites que se seguiram, centenas de policiais militares ocuparam as ruas 

do bairro. Com violência, obrigaram os dependentes químicos a se dispersarem e os 

afugentaram com ameaças, golpes de cassetetes e movimentos articulados com viaturas 

e motocicletas, inclusive sobre as calçadas.”.  

O que vemos aqui são disputas de poder, de discursos, que se materializam em 

ações violentas, tendo como um alvo uma população que transita por um território 

específico, a “Cracolândia” em SP. Como já foi dito, a “Cracolândia” “se move”, ela é 

onde os usuários estão. Para além de uma visão pessimista e passiva, é importante 

atentar também para o potencial de adaptação e resistência dessa região. Mesmo estando 

sujeitas a violências cotidianas, ameaças de prisões ou internações compulsórias, a vida 

pulsa e se transforma na região da Luz, desde a época da Boca do Lixo até hoje 

enquanto Cracolândia:  

“Um olhar em uma outra direção, que toma como "visível" o cotidiano; e é 

nessa experiência de vida urbana que se vislumbram táticas de superação, 

sobrevivência, negociação e invenção de modos de vida que escapam e que 

se distanciam da idéia das instituições disciplinares, que situam mesmo o 

desenvolvimento da vida urbana na cidade além de uma perspectiva de 

intervenção sobre os indivíduos e as coisas, e como um campo de 

possibilidades para criarem novas perspectivas de vida.” (ADORNO, 

1999) 

 

Um espaço de trânsitos, de transe, de trocas, a “Cracolandia” se reinventa a 

cada dia. Marcada por contrastes, representa ao mesmo tempo um território de grandes 
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idas e vindas, mas também de longas permanências. Um local que revela a miséria de 

uma população abandonada, mas que também produz vida e relações. “Por outro lado 

podemos pensar nos sujeitos, ou na própria existência de espaços como a cracolândia 

como local de resistência à ordem normativa que visa à sujeição dos corpos a uma 

ordem de saúde e moral dificilmente atingida e precariamente garantida pelo Estado.” 

(SILVA; ADORNO, 2013). Um território onde o Estado se faz extremamente presente 

com seus guardas, policiais e equipamentos de saúde e assistência, mas ao mesmo 

tempo parece ignorar as necessidades da população que por ali transita, negando sua 

diversidade e seus direitos.  

2.2. Etnografias na “Cracolândia” 
 

Neste capítulo pretendo resgatar três pesquisas etnográficas importantes na 

área das ciências humanas, realizadas no território da “Cracolândia”, e comparar os 

aspectos registrados com os observados atualmente. Escolho fazer esse resgate por 

entender a importância desse material produzido, inclusive para compreender melhor o 

foco deste meu trabalho, as políticas públicas atuais. Como coloquei no tópico anterior, 

a “Cracolândia” sempre foi alvo de intervenções estatais, que modificavam a forma do 

território se constituir. Um exemplo é o deslocamento do fluxo, que “anda” 

principalmente de acordo como a polícia o “toca”. O fluxo pode ser inclusive 

considerado uma forma de proteção dos usuários contra essa repressão, pois a polícia se 

sente coagida a prender alguém ou agir de forma extremamente violenta quando os 

usuários estão mais concentrados. Ou seja, as intervenções podem produzir desde 

repressão até resistência, dispersar e concentrar os usuários.  

É com este foco que olho para essas pesquisas, buscando quais foram as 

intervenções captadas pelas pesquisadoras e quais os reflexos destas no território. 

Escolho as de caráter etnográfico por entender que, para além do discurso oficial e do 

divulgado pelos meios de comunicação, elas trazem um olhar mais apurado e crítico, 

pois sugerem uma maior imersão do pesquisador naquele contexto, trazendo dados da 

vida e do cotidiano que só podem ser produzidos através desse estranhamento da 

realidade (MAGNANI, 2009). Os relatos de campo, unidos com as leituras dos 

pesquisadores, dirigem nosso olhar para outra direção, para o lado das margens, das 

vozes que são sufocadas pelos relatórios epidemiológicos: 
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“os discursos e práticas nativos devem servir, fundamentalmente, para 

desestabilizar nosso pensamento (e, eventualmente, também nossos 

sentimentos). Desestabilização que incide sobre nossas formas dominantes 

de pensar, permitindo, ao mesmo tempo, novas conexões com as forças 

minoritárias que pululam em nós mesmos.” (GOLDMAN, 2008). 

 

Justificada minha escolha, parto para a exposição das pesquisas escolhidas. 

Seguindo a ordem cronológica, a primeira é dissertação de Selma Lima, defendida em 

2000 na Faculdade de Saúde Pública, com o título „Mulheres da Luz: uma etnografia 

dos usos e preservação no uso do crack‟. A segunda é a tese de Luciane Raupp, 

defendida em 2011 também na FSP/USP, intitulada „Circuitos de uso de crack nas 

cidades de São Paulo e Porto Alegre: cotidiano, práticas e cuidado.‟. E por último a tese 

de Taniele Rui, defendida em 2012 na Unicamp com o título de „Corpos Abjetos: 

etnografia em cenários de uso e comércio de crack‟. Apesar da escolha metodológica de 

olhar mais atentamente para essas três pesquisas, ressalto outros pesquisadores que 

conduziram e estão conduzindo importantes trabalhos na região, como Rubens Adorno, 

Deborah Fromm, Leticia Canônico, Thiago Calil, Ygor Alves, Roberta Costa e outros. 

A pesquisa de Selma Lima foi realizada durante o período de 1996 a 2000 na 

região da Luz e da “Cracolândia”, que na época se concentrava entre as imediações da 

Estação Luz, principalmente nas Ruas Dos Protestantes, Do Triunfo e Dos Gusmões. 

Sua dissertação vai focar nas mulheres prostitutas da região da Luz e a relação delas 

com o uso de crack. Seu trabalho de campo fornece um quadro privilegiado sobre as 

questões políticas e as intervenções estatais em uma época quando o crack estava 

começando a tomar as pautas públicas. 

Ao ler a descrição da região, reconhecemos alguns elementos que ainda 

permanecem na paisagem, como “Cheias de hotéis decadentes, prédios abandonados e 

deteriorados, bares e algumas casas de comércio duvidoso” (SILVA, 2000), além do 

“lixo se amontoa e é de toda espécie: restos de comida, caixas, papéis higiênicos 

usados, restos de móveis” (ibid). Descreve que a região costumava receber certa de 100 

“pedreiros” - como eram chamadas as pessoas que consumiam crack – porém uma 

operação policial (Operação Dignidade, conforme descrito no tópico 2.1) fez com que 

os usuários se dispersassem pela região, ao invés de ficarem concentrados: 

“Atualmente, depois de uma operação policial que começou no final de 1997, entre 

outras que se seguiram, a região mostra uma presença menor dessa população. Existe 
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alguma circulação, mas é muito pequena em comparação com a que ocorria 

anteriormente.” (ibid, p. 53). 

 

Imagem 4 – Região da Cracolândia na época da pesquisa de Lima (2000). A imagem – obtida pelo 

programa Google Earth no dia 28/09/15 - mostra que a região teve seus prédios derrubados e permanece 

vazia até hoje. 

 

Lima descreve que os pontos de prostituição menos visados eram justamente 

aqueles que se se inseriam no pedaço da “Cracolândia” pois a associação com a droga 

não era bem vista, nem pelas profissionais nem pelos clientes. Os serviços de assistência 

descritos são basicamente não-governamentais, como uma Casa de Convivência – de 

gestão de uma Pastoral - e os cuidados citados giram em torno da proteção contra HIV e 

outras doenças, sendo a camisinha o insumo mais distribuído. Notamos aqui o início das 

práticas de Redução de Danos, difundidas principalmente em uma tentativa de controle 

da Aids e DSTs.  

A presença da polícia, suas práticas de violência e suborno também fazia parte 

do cotidianos das mulheres e dos usuários, como mostra esse relato de campo: 

“Estávamos na rua do Triunfo a polícia estava dando uma “blitz”, passamos por eles e 

uma moça que vinha em direção contrária a nossa fez meia volta e começou a andar 

em nossa frente se escondendo da polícia, estava com um isqueiro e um copo de 

plástico com um pouco de bebida alcoólica, jogou-o no chão e nos falou: “a polícia já 

me levou R$ 50,00, eu não vou dar mais nada pra eles.”  (SILVA, 2000). Também era 

uma prática eleger alguns usuários para usar de informantes, o que provocava revolta 

entre os outros: “Comentei que as ruas estavam mais vazias, mas que morreram 
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algumas pessoas que foram tidas como “gansos”, ela concordou e disse que tinha uma 

mulher que é consumidora de crack e que, além de entregar os traficantes para a 

polícia, vai até às “bocas” junto com os policiais. Perguntei por que ela se expunha 

tanto, ela disse: „Porque é loca. É a troco de um pouco de pedra, logo, logo ela vai 

morrer.” (ibid). 

Passando para a segunda pesquisa foco deste capítulo, Luciane Raupp 

investigou em seu doutorado as práticas e significados do consumo de crack nos 

circuitos de uso na cidade de São Paulo e Porto Alegre. O período da pesquisa na 

“Cracolândia” em São Paulo se concentrou principalmente durante os anos de 2007 a 

2009, quando frequentou o campo acompanhada dos redutores de danos da Ong É de 

Lei
20

. A pesquisadora relata a mudança na paisagem da região após a Operação Limpa: 

“Na volta do trabalho de campo, passamos pelas ruas Triunfo e dos Andradas. Uma 

pessoa que nos acompanha comenta que ali era o “epicentro da Cracolândia” há uns 2 

ou 3 anos atrás. A região agora está totalmente reconfigurada. Nas ruas onde havia 

amplo consumo de crack, não se vê nenhum usuário (pelo menos de dia). Enquanto 

caminhamos, observo os hotéis interditados, muitos dos quais têm as portas lacradas 

com tijolos e o carimbo “local interditado”. Um colega comenta ser isso efeito da 

operação “Limpa”. (RAUPP, 2011). Segundo os trechos do seu caderno de campo, os 

usuários passavam boa parte do tempo em alerta, esperando em algum momento que a 

polícia os incomodassem e fizessem com que eles circulassem. Entre os lugares por 

onde os usuários transitavam estão a Praça Princesa Isabel, rua Helvetia, Barão de 

Piracicaba, Rua Vitória. É relatado inclusive como essa presença massiva do 

policiamento e a necessidade constante de se deslocar dificultava o trabalho dos 

Redutores de Danos, pois os usuários se mostravam desconfiados de qualquer 

abordagem (ibid).  

Outra mudança, foi o grande número de demolições, com o objetivo de 

“limpar” os terrenos e assim atrair investimentos privados. O resultado é possível ser 

visto até hoje, ao caminhar da Estação Luz até a “Cracolândia”, se percebe grandes 

quarteirões vazios, espaços ociosos. Na própria rua Helvetia, no perímetro que uma 

grande parte da “Cracolandia” ocupa, só existe hoje um prédio de pé, que foi 

transformado em equipamento do Programa Recomeço. Muitas dessas demolições 
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 O Centro de Convivência É de Lei é uma organização não-governamental que trabalha com redução de 

danos na região da “Cracolândia”, além de manter um espaço de convivência para usuários de drogas. 
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foram com o objetivo também de retirar os locais de uso dos usuários, que buscavam 

privacidade nos edifícios abandonados. Uma das possíveis consequências de toda essa 

“higiene” de prédios é a progressiva ocupação da rua, o que hoje se vê materializado no 

fluxo. De certa forma, a tentativa de contenção do poder público se transformou em 

estratégia de resistência dos usuários. Em suas investigações, Raupp também capta o 

ambiente de tensão causado pelos comerciantes e as práticas executadas para evitar que 

os usuários atrapalhassem o movimento. Dentre essas se destacam desde parcerias com 

o PCC até contratação de seguranças particulares que usavam de violência para afastar 

os usuários (ibid).   

Por fim, cito aqui a tese de doutorado de Taniele Rui, „Corpos Abjetos: 

etnografia em cenários de uso e comércio de crack‟ (RUI, 2012), que resultou no livro 

„Nas Tramas do Crack, etnografia da abjeção‟ (RUI, 2014). Na sua pesquisa, Taniele 

percorreu cenas de uso nas cidades de Campinas e São Paulo e, para atender aos 

interesses que aqui proponho, me focarei nos relatos de suas incursões pela 

“Cracolândia”. Sua entrada no campo se dá no ano de 2010, através da ONG É de Lei, 

mesma entidade que fornece a entrada para Luciane Raupp e outros pesquisadores. O 

papel desta ONG e de outras entidades não-governamentais e de militância serão 

abordadas mais detalhadamente ao longo da dissertação. 

Uma das primeiras questões que a autora apreende é que, em comparação com 

os territórios percorridos em Campinas, a “Cracolândia” concentra um número muito 

maior de atores sociais e intervenções estatais de cuidado e controle (RUI, 2012). 

Atenta também para aquilo que fica visível ao analisar todas essas pesquisas, de “que a 

“cracolândia” está longe de ser um mero logradouro físico.” (ibid), se concentrando, 

durante seu trabalho de campo, principalmente na Rua Helvetia. O Projeto Nova Luz – 

que ainda estava em vigência na época, provocava mudanças na paisagem e 

mobilizações dos moradores e comerciantes do bairro . 

Taniele Rui descreve aquilo que os jornais e mídias retratam, de que todo ano a 

“Cracolândia” é palco de operações policiais
21

: “Em todas elas, o mais comum é que o 

trabalho policial de abordagem, averiguação e apreensão caminhe junto com os 

trabalhos de assistência para adolescentes e adultos, que realizam encaminhamentos 

para abrigos e albergues e, no limite, reenvio à cidade de origem.” (ibid). Percebe-se, 
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 O artigo de Taniele Rui, „Vigiar e cuidar: notas sobre a atuação estatal na “cracolândia”‟ de 2012 

descreve mais profundamente o caráter dessas ações policiais. 
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tanto nessas operações espetaculares, como nas atividades cotidianas, a presença do 

Estado. Retomando a pergunta que empresto da autora e que cito na introdução, a 

questão a ser abordada não é se o Estado está lá, mas sim como o Estado se impõe na 

“Cracolândia”. Observando as atitudes cotidianas, Rui descreve ações policias onde 

duas tácticas se destacam, a ronda que faz com que os usuários tenham que ficar 

circulando pelas ruas – prática que acontece desde os anos 90 na região – e o 

cerceamento, que consiste em deixar os usuários quase que confinados em uma região 

específica. Para comparar as práticas que a autora cita serem recorrentes em 2010, 

recorro ao meu Caderno de Campo com três situações diversas que presenciei no 

território:  

1. “Estava aquele sol quente de começo de tarde, em que eu inclusive 

pensava que ficaria com marcas de queimado de camiseta. Minha mochila 

parecia que pesava ainda mais com o calor. As pessoas também sentiam 

esse calor e pareciam tentar se refrescar eliminando as roupas, a maioria dos 

homens estava sem camiseta e as mulheres com roupas curtas. Porém 

mesmo assim a maioria permanecia ali na esquina da Helvetia, que não tem 

nada que forneça proteção contra o Sol. Conforme um usuário tinha 

explicado, a polícia faz com que todo mundo fique ali pois o ônibus Big 

Brother
22

 está estacionado ali, e fica mais fácil para eles filmarem as 

pessoas.” (Caderno de Campo, Julho de 2014)  

2. “Enquanto os usuários discutiam, fui percebendo a movimentação da 

polícia. O dia estava extremamente quente, principalmente por conta do sol 

forte. O único lugar com sombra era em uma mureta, do lado da tenda do 

DBA, que estava com bastante usuários sentados ali. Logo os carros da 

GCM, devidamente adesivados com o logo do programa CRACK É 

POSSIVEL VENCER na traseira, passaram por cima da calçada, obrigando 

os usuários a se deslocarem. Uma demonstração ridícula de poder, pois 

depois de uns 30 minutos os carros se retiraram, fazendo com que alguns 

indivíduos voltassem ao mesmo lugar.” (Caderno de Campo, Março de 

2015)  

3. “Em um dado momento, em que estávamos no meio do fluxo, as pessoas 

começaram a gritar: “o rapa!”. O Rapa
5
 era um ônibus que ia passando 

obrigando as pessoas a se deslocarem. Junto dele vinham os policiais 

gritando, acordando aqueles que dormiam e literalmente tocando as pessoas. 

Um homem nos disse que aquilo acontecia pelo menos três vezes por dia e o 

objetivo era não deixar com que as pessoas se acomodassem, evitando a 

montagem de barracos novamente.” (Caderno de Campo, Maio de 2015). 
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 O ônibus Big Broder é uma referência ao programa Big Brother, onde pessoas são confinadas em uma 

casa e são filmadas 24 horas por dia. A referência se dá pois este ônibus, comprado com recursos do 

programa Crack é Possivel Vencer, filma os usuários durante o dia todo, com a justificativa de dividir os 

usuários dos traficantes. 
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Para finalizar, destaco os apontamentos que a autora faz sobre os serviços de 

cuidado que são oferecidos na época. Através da descrição da postura de um médico 

responsável pelo CAPS infantil de referência da região - que se recusava a internar 

crianças e adolescentes por conta do consumo de substâncias e por isso é afastado do 

cargo - traz à tona uma grande discussão que permeia as políticas de drogas: “o cenário 

de disputas por modelo de tratamento e intervenção que envolve tanto brigas internas 

às entidades públicas e privadas de atendimento a usuários de drogas (...) quanto 

forças externas que questionam a eficácia de sua atuação.” (RUI, 2012). Conforme o 

médico e a equipe denunciaram, “utilizava-se da “saúde” para justificar práticas de 

“limpeza urbana”.” (ibid).  

Como o foco desta pesquisa são justamente as políticas de saúde, abordarei 

melhor esse assunto a seguir, quando descreverei com mais minuciosamente os 

Programas estaduais e municipais e como eles atuam no território. A discussão entre 

vigiar e cuidar (ibid), que é tão atual, já vem desde as primeiras tentativas do Estado de 

investir em saúde na “Cracolândia”. Prosseguindo o relato da autora, além do CAPS 

Infantil citado, ela ainda observa a presença de outros equipamentos de saúde, como o 

Programa Saúde da Família, com seus agentes de saúde além de ONGs, Comunidades 

Terapêuticas. Vale lembrar que em 2010 – época da pesquisa – o programa Crack é 

Possivel Vencer, de gestão federal, está começando a se estruturar, inaugurando uma 

nova forma do poder público lidar com a questão do crack, reunindo práticas de 

Cuidado e Autoridade e abrindo financiamento para a criação das futuras políticas 

municipais e estaduais. 

 

2.3 Das passarelas para a “Cracolândia” 
 

Ao fazer uma dissertação que se propõe a falar sobre drogas, é preciso 

explicitar que o foco aqui não é a substância química e suas propriedades, nem as 

reações fisiológicas que ela produz no organismo. Quando falo do crack, não me refiro à 

sua forma sólida, nem à sua cor, ou como ele reage em contato com o corpo humano. O 

alvo aqui é o discurso formado sobre a categoria drogas, considerando - para além da 

sua existência enquanto composto químico – todo um conjunto de saberes criados sobre 
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esse objeto e, principalmente, uma produção que emerge desse saber. Isso se faz 

perceber quando olhamos para a dimensão que o “problema do crack” tomou nos 

últimos anos. A pedra quase que ganha características humanas nas campanhas, onde 

parece ser a responsável por toda a “degradação” do usuário. E é em cima desse 

conjunto de conhecimentos gerados que as políticas públicas são criadas: “Atentar para 

o funcionamento de um regime de saber e de poder que sustenta um discurso específico 

sobre o uso de “drogas”, a própria definição do objeto-droga, tendo em vista o fato de 

se falar sobre “drogas”, quem fala, os pontos-de-vista de que se fala, as instituições 

que incitam a fazê-lo.” (REED, 2013).  

Além de tudo, o usuário de crack não é considerado um usuário “comum”. 

Apesar do estigma do usuário ser algo que ainda permanece como pano de fundo das 

discussões, o consumo de algumas substâncias é tolerado dependendo da droga e do 

público alvo que a consome. Por exemplo, o consumo de cocaína é tolerado em certos 

círculos sociais por ser uma droga de alto custo, geralmente relacionada a classes 

econômicas mais altas e a tipos de trabalhos, como empreendedores e músicos. A 

maconha também é bem aceita entre universitários e jovens de certo círculo de prestígio 

e o álcool é presença assídua em eventos sociais. 

Mas o crack incita reações até no usuário de drogas “habitual”. O ideário de 

que uma tragada seria suficiente para viciar para sempre, que depois do primeiro “tuim” 

vira dependente, crackeiro, viciado, prevalece em nosso imaginário social. O fato do 

crack estar muito ligado à classes baixas e à moradores de rua (RAUPP, 2011) ajuda a 

compor esse cenário de pânico moral, descrito por Andrea Domanico (2006) como o 

processo no qual “empresários morais”
23

 e os meios de comunicação disseminam 

informações falsas e especulativas, com o objetivo de inquietar a população e 

disseminar um certo tipo de regra.  

Falo também do usuário de crack morador da “Cracolândia”. Este local, que 

mobiliza tanta opinião pública, também é o berço e a casa de várias pessoas que por ali 

transitam. Vindos da periferia da cidade de São Paulo, de cidades vizinhas, de cidades 

distantes, os moradores da “Cracolândia” despertam medo e curiosidade e, mais 

importante, mobilizam ações do Estado. Importante destacar que nem todos os usuários 

ali desenvolvem uma relação extrema com a droga, nem todos são “dependentes”, 
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 “Empresários morais serão divididos em duas classes: os criadores e os impositores de regras, onde os 

criadores são os que se interessam pelo conteúdo das regras” (DOMANICO, 2006) 
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“viciados” e “nóias”. Porém ao serem retratados socialmente, adquirem esses contornos 

abjetos. Taniele Rui (2014) pontua:  

“Se da perspectiva das interações concretas trata-se de uma categoria 

bastante plástica, quase inalcançável, é instigante o fato de que tal 

plasticidade some quando se fala publicamente do uso de crack: 

imediatamente é esta figura [o nóia] que emerge e justifica todo o aparato 

repressivo, assistencial, religioso, midiático e sanitário. Tal como 

imaginada, ela evoca limites corporais, sociais, espaciais, simbólicos e 

morais; impulsiona a criação de gestões que visam tanto recuperação 

quanto eliminação; e também centraliza o investimento dos inúmeros 

dispositivos políticos que passaram a lidar diretamente com a questão.”  

 

Entender toda essa trama de sentidos, estes dispositivos que envolvem o 

usuário de crack, é primordial para analisarmos as políticas públicas e práticas de saúde 

que são formuladas para esta população. Uma forma de desvelar o não-dito é analisando 

os discursos vinculados pelos meios de comunicação – grandes formadores de opinião e 

responsáveis pelo pânico moral em torno do crack:   

“as práticas discursivas são concebidas como instituições, pois têm uma 

realidade material e disparam efeitos, tais como: lutas, processos de 

servidão e dominação; jogo de palavras composto de perigos e de relações 

de poder, produção de saberes e difusão destes em espaços institucionais, 

captura das ações em regimes de força, domesticação da multiplicidade em 

arquivos de uma escrita biográfica e o estabelecimento de relações entre 

acontecimentos díspares (Foucault, 2001). Há uma polícia discursiva, de 

acordo com Foucault (2001), que filtra os discursos, apagando alguns, 

jogando luz sobre outros, controlando quem fala e o que fala, fixando 

limites de fala, estabelecendo critérios para a fala, qualificando algumas 

falas, desautorizando outras, conservando alguns discursos em arquivos e 

banindo outros, distribuindo alguns discursos e impedindo a circulação de 

outros, definindo fronteiras de discursos em disciplinas específicas, 

produzindo veneração de determinados discursos, recortando-os e os 

recompondo sob novas roupagens.” (LEMOS; JUNIOR, 2009) 

 

Pensando nessa gestão dos corpos, nesses discursos que se criam em torno do 

uso do crack, nessa busca por instaurar verdades e classificar comportamentos, me 

proponho a analisar duas personagens midiáticas que ganharam espaço no ano de 2015. 

Em comum, a profissão, o formato do corpo - alto e magro - e a facilidade com que 

ganharam a simpatia do público. A primeira é Loemy, que foi “encontrada” pela equipe 

de reportagem da revista Veja São Paulo e tem sua história divulgada em forma de 
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reportagem em 21 de Novembro de 2014
24

. A moça é descrita como “Uma loira magra, 

de 1,79 metro de altura e olhos verdes, no entanto, não consegue passar 

despercebida.”. Provavelmente não passa despercebida aos olhos da repórter por 

justamente não ser esse o padrão da maioria das pessoas que transitam na 

“Cracolândia”. Durante a pesquisa de campo, e de acordo com outras pesquisas, foi 

possível perceber que a maioria das pessoas que transitam pelo território são negros, 

vindos de classes baixas, com grande quantidade vindo das periferias da cidade de São 

Paulo e também muitos egressos do sistema prisional. A exceção é justamente uma ex-

modelo, magra, loira e de olhos claros, o que justamente deve ter sido o motivo pelo 

qual Loemy ganhou espaço para contar sua trajetória.  

Loemy se mudou do Mato Grosso para São Paulo, perseguindo seu sonho de 

ser modelo. As dificuldades são relatadas, a ausência do pai, o abuso sofrido pelo 

padrasto. As característica de “personalidade” também são descritas, a falta de “foco e 

disciplina”, o uso de tabaco e álcool que começaram a atrapalhar os trabalhos, a 

frustração pela carreira. O primeiro uso de crack é descrito como um importante marco: 

“Tem na memória o dia e o horário exatos em que fumou a primeira pedra de crack: 15 

de setembro, às 4 da manhã. “Estava em um táxi e, em vez de ir direto para casa, 

desviei o caminho e desci perto da Praça Júlio Prestes para tentar comprar maconha”, 

lembra. Na bolsa, carregava 800 reais e dois celulares. Acabou sendo assaltada por 

dois bandidos. Ficou sem os pertences e caiu chorando no chão. “Até que colocaram 

um cachimbo na minha boca. Foi como uma tomada para carregar”, conta. A partir 

desse momento, a substância se tornou parte de sua vida.” 

A partir desse evento disparador a modelo vai morar na “Cracolândia” e em 

algumas vezes chegou a se prostituir para conseguir sustentar o uso. Apesar de algumas 

pessoas terem tentado “tirar” Loemy de lá, a modelo se recusou a ser tratada ou 

internada pelos programas disponíveis na região. A reportagem termina com um apelo 

emocional: “„Preciso de ajuda”, afirma a ex-modelo. Esse pedido de socorro é repetido 

por boa parte dos viciados do pedaço, assim como por seus familiares.” Após a revista 

sair em circulação, Loemy foi contatada por diversos jornais e canais de televisão, que 

inclusive barganharam um tratamento particular com a promessa de exclusividade da 

divulgação da sua história. No final a moça foi entrevistada por um programa de 
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 [http://vejasp.abril.com.br/materia/loemy-modelo-cracolandia/] Acesso em 06/10/2015 
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televisão aberta, que a presenteou com um tratamento em clínica particular e 

acompanha até hoje a “transformação” da modelo
25

.  

A segunda personagem a ser descrita aqui é fictícia, criada para a novela 

Verdades Secretas
26 

que foi exibida pela Rede Globo no segundo semestre de 2015. Seu 

nome é Larissa e também é modelo, magra, alta, loira e de olhos claros. Faz uso de 

drogas com um companheiro de profissão e passa por um momento difícil na carreira, 

pois não consegue mais tantos trabalhos e é explorada pela mãe, o que a leva a começar 

a realizar programas de luxo, agendados pela própria agência que trabalhava. A primeira 

vez que Larissa tem contato com o “mundo do crack” é quando vai com um amigo 

comprar drogas em uma boca. Lá conhece Roy, um usuário de crack, que “se controla” 

e faz contato com a modelo.  

O casal acaba indo visitar a “Cracolândia”
27

, primeiro apenas para comprar 

droga. A cena é construída de modo a chocar e enternecer os telespectadores. Sob um 

fundo musical triste, as imagens vão passando em câmera lenta: pessoas deitadas no 

chão, os lábios rachados, os cachimbos, garrafas de pinga, uma criança passa chorando, 

dois homens brigam, uma grávida deitada rindo. A polícia também aparece presente no 

meio de tudo. Larissa aparece assustada, com um olhar que transmite medo e horror. No 

meio de todas as pessoas retratadas, Larissa é a única branca, loira e de olhos claros. 

Conforme o consumo dos dois aumenta, e as ofertas de trabalho diminuem, eles acabam 

perdendo o apartamento de Roy e se mudam para um hotel na “Cracolândia”, que 

posteriormente também é perdido, indo finalmente morar na rua. A novela explora bem 

essa “decadência” da personagem, sendo que sua aparência física se modifica bastante: 

magreza, pele suja, dentes escuros, confirmando a imagem estereotipada do nóia.  

                                                           
25

 [http://veja.abril.com.br/noticia/entretenimento/ex-modelo-loemy-encontrada-na-cracolandia-aparece-

em-imagens-na-clinica-de-reabilitacao/] Acesso em 06/10/15 
26

 Mais informações sobre a personagem: [http://gshow.globo.com/novelas/verdades-

secretas/personagem/larissa/] Acesso em 06/10/15 
27

 Por motivos alegados de segurança, a equipe da novela optou por não gravar na “Cracolândia” de São 

Paulo, e por isso foi criada uma “Cracolândia” falsa no Rio de Janeiro. 

[http://www.purebreak.com.br/noticias/grazi-massafera-de-verdades-secretas-nao-grava-mais-na-

cracolandia-por-motivos-de-seguranca/15709] Acesso em 06/10/2015 
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Imagem 5. A personagem Larissa na novela Verdades Secretas 

 

O desfecho da história da personagem passa do trágico para o clichê. Larissa, 

em estado físico de grande degradação, é enganada por um traficante e estuprada por 

cinco homens sendo em seguida "resgatada” por um missionário de uma missão 

evangélica. A modelo ao final também se junta à organização religiosa e no último 

episódio da novela reencontra Roy ao ir distribuir comida na “Cracolândia”. Ele se 

apresenta bem sujo e desorientado e não a reconhece, provocando grande emoção na ex-

modelo.  

A forma como é organizada a narrativa dessas duas personagens demonstra 

como o uso de crack, o espaço da "Cracolândia" e os usuários são apresentados pelos 

meios de comunicação, e consequentemente, quais estão sendo as informações que a 

população absorve para construir suas opiniões. Existe a crença de que o uso do crack 

leva à destituição, leva a pessoa a morar na rua, praticar furtos e se prostituir e essa ideia 

se reforça com a escolha de escolher contar a história de ex-modelos, loiras, brancas, e 

que abandonaram sua carreira e famílias para usar crack. Ao invocar essa personagem, 

os veículos querem passar a mensagem: podia ser você, sua filha, sua irmã. A impressão 

que ficamos do uso de crack é que se uma pessoa aparentemente saudável e organizada 

um dia tropeçasse em uma pedra e a aspirasse automaticamente estaria viciada. Apesar 

de inúmeras pesquisas demonstrando o papel do ambiente no consumo abusivo, atribui-

se poderes quase “mágicos” ao crack, inclusive reforçado por Políticas Públicas: “(...) 

as drogas, ao serem colocadas em um discurso, foram submetidas a um mecanismo 
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crescente de estímulo, a um processo de difusão de usos e tráficos diversificados; o 

“problema das drogas” constitui-se em uma economia política das drogas – uma teia 

de advertências, recomendações, explicações sobre substâncias, comportamentos e 

perfis humanos.” (SILVA; ADORNO, 2013).  

Percebe-se pela construção das personagens uma grande obsessão pela história 

de vida das mulheres. Procura-se, entre as brechas das narrativas, onde ocorreu o 

momento em que elas buscaram o caminho do crack. Ênfases nas famílias 

desestruturadas, na carreira frustrada, nas personalidades rebeldes. A busca por um 

motivo, por uma causa. Porém, essa caça por algo que justifique o uso abusivo do crack 

só faz sentido quando olhamos para quais pessoas são o alvo de tanta investigação. Não 

é comum vermos modelos largando sua carreira, seus corpos socialmente desejados para 

morar na rua, deixar de tomar banho, ignorar mães que imploram sua volta, uma casa 

com comida, tudo isso pelo barato da pedra. No entendimento do senso comum algumas 

drogas podem até ser autorizadas, porém de forma discreta, como os happy hours após o 

trabalho, o baseado que passa de mão em mão na roda, as carreiras de cocaína cheiradas 

em banheiros limpos. Ir parar na “Cracolândia” é assustador e algo em suas trajetórias 

deve ter acontecido. O papel social é negado, focando em uma culpabilização do 

indivíduo: “(...) Bucher (1996) chama atenção para o fato de que “o fenômeno das 

drogas é um fenômeno situado no centro da sociedade, produzido por ela”. Desse 

modo, o foco da midiatização da política proibicionista, a partir de uma “pedagogia do 

terror”, seria o imaginário social e a mobilização em torno de um “inimigo oculto” 

(MACHADO, 2011). 

Porém, não se aborda que a maioria das pessoas que transitam na 

“Cracolandia” são negras, vindas de regiões periféricas, não se questiona que as drogas 

já faziam parte do cotidiano da vida da grande maioria ali. Ninguém explora a história 

de vida daqueles periféricos para saber como eles foram “cair” na droga, talvez porque 

já fosse esperado que eles fossem transitar por ali. Uma ex-modelo branca e loira na 

“Cracolândia” significa que a sociedade falhou em sua propaganda, na promessa de uma 

vida glamorosa, na obsessão consumista. Os outros já não faziam parte do sonho 

meritocrático mesmo. 
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Imagem 6. Charge de Vitor Teixeira (2014) 

 

Por essas narrativas, o crack é tido como uma droga definitiva, fumou “já era”, 

daí é caminho certeiro pro vício. Percebe-se que a partir do primeiro cachimbo, tudo 

desmorona: Loemy vai morar na “Cracolandia”, Larissa a partir da minha tragada 

“perde o controle”. As duas se prostituem para conseguir dinheiro, abandonam o 

cuidado com o corpo, ignoram familiares e amigos tudo isso por causa da pedra.  

Porém, algumas questões são deixadas de lado nessas narrativas quase que fatalistas. 

Não se discutem as práticas de cuidado desenvolvidas pelos usuários com o próprio 

corpo (SILVA, 2000; RAUPP, 2011), as técnicas para conseguir se alimentar bem, as 

relações afetivas e de troca que se estabelecem no fluxo. As pesquisas etnográficas 

apontam que a noção puramente de “dependência” não é suficiente para justificar a 

permanência das pessoas ali na “Cracolândia”, como a narrativa das personagens 

sugere: “A partir de como os usuários aparecem nas reportagens jornalísticas sobre a 

região, tem-se a impressão de que todos permanecem ali por estarem reféns do crack, 

submissos à droga. A noção psiquiátrica de dependência, forma como os especialistas 

costumam compreender o tipo considerado mais “problemático” de uso de crack, não é 

suficiente para entender o modo de vida ali (...)” (GOMES; ADORNO, 2011) 

A mãe de Larissa tenta “resgatá-la” mas a moça recusa ajuda. Noemy chegou a 

procurar tratamento mas também acabou desistindo. A “salvação” parece depender 

unicamente do esforço das duas mulheres, afinal elas têm um espaço familiar a retornar 

e uma sociedade que espera seu retorno, pronta para dar uma nova chance. E os outros? 

E aqueles que não tem família procurando, que não tem casas amorosas e equipadas 
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para voltar, que não tem uma formação, que passaram tempo na prisão e agora não 

conseguem arrumar um emprego
28

? Qual a alternativa de vida para essas pessoas? Sair 

da rua e ir para onde? Essa banalização do consumo de crack nos dá a entender aquilo 

que muitas campanhas publicitárias já colocaram, que para “sair” é preciso apenas 

“querer”, mascarando todas as contradições e desigualdades que fazem com que a 

pessoa mantenha o consumo. 

Para finalizar é interessante notar a ausência do Estado nos dois casos. Na 

narrativa de Loemy ainda são citados os Programas do governo, os equipamentos pelos 

quais ela havia passado, porém ela não adere a nenhum tratamento, e no final acaba 

indo para uma clínica particular. No caso de Larissa, em nenhum momento na novela 

ela é abordada por algum órgão ou agente público, quando é “resgatada” é por membros 

de uma ONG religiosa. A saída para o crack das duas personagens se dá pelos modos de 

tratamento que são os mais difundidos: internação e religião. 
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 Caso Vejota e Oseias em Gomes e Adorno 2011. 
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS ATUAIS 
 

Após essa breve contextualização, passo para uma exposição mais específica 

sobre o tema da pesquisa, as Políticas Públicas que atuam na “Cracolândia” no presente 

momento. São elas: Crack é Possível Vencer, de gestão federal, Programa Recomeço, 

de gestão estadual, e De Braços Abertos, de responsabilidade municipal. Como descrito 

no tópico da metodologia, para embasar a discussão me apoiarei em três fontes, 

institucional, midiática e observação no campo. 

Porém antes de iniciar esta exposição, é preciso uma discussão prévia. Como 

exposto anteriormente, Políticas envolvendo práticas de saúde e assistência no território 

da “Cracolândia” só foram aparecer em 2009, porém de maneira incipiente e 

desarticulada, sendo a maioria das intervenções ainda de caráter repressivo e com ações 

policiais. A entrada das Políticas de saúde demonstra uma mudança de paradigma
29

, 

onde se entende que os usuários podem ser abordados de outra forma, por outros atores 

e visando outros fins. Porém, algumas questões devem ser observadas com um olhar 

crítico. Em primeiro plano atentar para o lugar que o usuário de droga ocupa no Sistema 

Único de Saúde e também no imaginário social, quais os direitos que lhe cabem 

atualmente e compreender que, embora em teoria uma Política de saúde seja muito mais 

interessante do que uma política de repressão, elas não são isentas de formas de 

controle, muitas vezes reforçando modelos dualísticos de “saúde” e “doença”, ou de 

“certo” e “errado” (EPELE; 2012). 

Ainda estamos longe de termos uma política e um entendimento social mais 

compreensivo sobre a questão do consumo de drogas. Com isso quero dizer que a 

sociedade brasileira ainda trata o assunto “drogas” com obscurantismo, ignorando que o 

modelo proibicionista e a legislação atual de drogas não impedem que as pessoas 

continuem usando (GRILLO; POLICARPO; VERÍSSIMO, 2011) e que ainda financia 

uma guerra violenta onde principalmente jovens negros e pobres são punidos e/ou 

mortos (JESUS et al; 2011) Também não se discute o real efeitos das drogas, as 

sensações de prazer envolvidas, a sociabilidade em torno do consumo, a autonomia do 

sujeito de se proporcionar novas experiências (EPELE; 2012). Sendo assim, quando 

vamos falar em tratamento de drogas, não estamos tratando de uma simples patologia de 

                                                           
29

 “Proporemos que o paradigma das práticas em saúde mental se pode especificar com base nos 

parâmetros essenciais capazes de compor uma unidade jurídico-ideológica e teórico-técnica de ação 

sobre a demanda.” (ROSA, 2000) 
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agente infeccioso ou de um fratura. Como se dá o tratamento de um usuário de drogas? 

Estamos falando de internação ou atendimento ambulatorial? O objetivo é uma 

abstinência total ou redução do uso? Qual profissional que comanda esse tratamento, o 

médico, psicólogo ou o pastor? Quanto custa, quem paga por isso? 

Assim, faço antes uma exposição sobre esses tópicos. Inicio abordando a 

questão do usuário de drogas dentro do SUS e os espaços e serviços oferecidos a ele, 

discutindo reforma psiquiátrica, internações, Redução de Danos e outros. Por fim passo 

à descrição institucional das políticas foco desta pesquisa. Os dados de campo, aliados à 

discussão teórica, serão apresentados no próximo capítulo. 

 

3.1. “Da Recuperação dos Infratores Viciados”30 
 

Neste tópico será feita uma breve reflexão sobre como a saúde começou a 

intervir na questão das drogas e como esse envolvimento vai se transformar em uma 

responsabilidade do âmbito da Saúde Pública. Quando me refiro à Saúde Pública, não 

me dirijo à uma noção estática e definida, ou à uma instância que “nasceu” em 

determinado momento na história. Situo a Saúde Pública enquanto discurso e também 

um campo de ações sociais, se constituindo como determinado projeto de política no 

interior da ação do Estado (MERHY, 92):  

Afinal, o que é saúde pública?  Também seguindo os ensinamentos de 

Fassin (op.cit), ao invés de definir “saúde pública” (que nem deveria ser 

pensada no singular), deveríamos rejeitar uma concepção reificada e pré-

existente dela; e voltar o olhar para a sua produção, bem como para as 

suas configurações múltiplas e mutantes. Isto significa assumir que a saúde 

pública não existe em si, mas de acordo com o processo pelo qual ela se 

define e se expressa, menos como uma operação intelectual e mais como 

uma operação prática de situações. (RUI; 2012) 

 

Para discutirmos as Políticas Públicas atuais é preciso conhecer também o 

caminho percorrido pelo Estado, tanto na legislação sobre substâncias psicoativas como 

na forma que nosso modelo de saúde e cuidado foi construído. E, a partir disso, quais as 

relações e produções decorrem desses dois polos de significados, influenciando, por 

                                                           
30

 Nome do Capítulo II da lei 5.726 de 1971 que dispunha sobre medidas repressivas ao tráfico e consumo 

de entorpecentes: [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L5726.htm] Acesso em 

08/10/2015 
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exemplo, as escolhas dentre os diferentes modelos de tratamento oferecidos. Refletir 

sobre o espaço dado - ou imposto - ao usuário de droga dentro da Saúde Pública nesses 

contextos é fundamental para estudar as políticas atuais da região da “Cracolândia”.  

A discussão de drogas dentro da saúde é relativamente recente (MACHADO, 

2011; MACHADO, MIRANDA, 2007). Em primeiro plano, a função de “lidar” com 

elas era do sistema judiciário, que punia através de prisão e outros mecanismos o uso e 

porte de drogas. A construção das leis anti-drogas no Brasil seguiram o rumo das 

políticas internacionais e os primeiros eventos que marcaram o início das discussões 

foram a Conferência em Xangai em 1909 seguida pela Primeira Convenção do Ópio em 

1912, sendo o Estados Unidos o país que exerceu pressão global para que outros 

Estados aderissem à sua “guerra às drogas”. O consumo de substâncias foi transformado 

em um problema de ordem de segurança e de moral: “Son las bases de um proceso, 

iniciado en Estados Unidos, que hace del consumo de sustancias no sólo un problema 

de salud, sino uno de orden público y de seguridad ciudadana, construyéndose de esta 

forma, una concepción moral del problema que será trasladado poco a poco a otras 

latitudes del mundo” (GRIGORAVICIUS, 2006). 

Aqui no Brasil a primeira lei específica sobre drogas foi o decreto nº 4.294 de 

1921, que estabelecia penalidades para quem vendesse cocaína, ópio, morfina e 

derivados, previstas penas de reclusão em prisões ou sanatórios. Apesar de na época o 

consumo ser incipiente e não trazer problemas reais à saúde pública (MACHADO; 

MIRANDA, 2007), um trecho em especial já esboçava a criação de um equipamento de 

internação para usuários: “crêa um estabelecimento especial para internação dos 

intoxicados pelo alcool ou substancias venenosas” (CARVALHO, 2011). Em 1938 no 

governo de Getúlio Vargas é instaurado o decreto-lei nº 891 que pela primeira vez 

determina a expressa proibição do plantio, tráfico e consumo de substâncias, que eram 

consideradas como entorpecentes. Neste decreto também é autorizada a internação 

compulsória por parte do Estado de pessoas intoxicadas. 

O discurso médico começa a se infiltrar na legislação na década de 70, 

inaugurando uma nova categoria para o usuário de droga, a categoria de doente (FIORE; 

2005). A lei 5.726 de 1971 dispõe em seu capítulo II, “Da Recuperação dos Infratores 

Viciados”, que: 
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Art 9º Os viciados em substâncias entorpecentes ou que determinem 

dependência física ou psíquica, que praticarem os crimes previstos no art. 

281 e seus §§ do Código Penal, ficarão sujeitos às medidas de recuperação 

estabelecidas por esta lei. 

Art 10
o
. Quando o Juiz absolver o agente, reconhecendo que, em razão do 

vício, não possui êste a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acôrdo com esse entendimento, ordenará sua internação 

em estabelecimento hospitalar para tratamento psiquiátrico pelo tempo 

necessário à sua recuperação. 

 

Bittencourt (1986) aponta que a entrada da psiquiatria no debate das drogas 

veio para reforçar os mecanismos de exclusão e controle:  

Primeiramente ao surgir no cenário jurídico-penal de 1971 como um 

complemento às ações de repressão e prevenção, servindo para o 

reaparelhamento do Judiciário através da absorção de sua tecnologia. Em 

segundo lugar, ao se apresentar como alternativa institucional ao destino 

dessa classe de excluídos, implicando a psiquiatrização dos procedimentos 

de controle do uso de drogas em nossa sociedade... (BITTENCOURT, 

1986) 

 

Essa lei também colocava o Estado como agente responsável pela prevenção 

das drogas, inclusive propondo um plano especial para escolas. Porém não havia 

nenhuma menção ao papel da Saúde Pública, ou na proposição de criação de 

equipamentos além do hospital. Já na lei 6.368 de 1976 os termos começam a apresentar 

mudanças, como a redação do capítulo II, que dispõe sobre “Do tratamento e da 

recuperação”. Se começa a introduzir a ideia de estabelecimentos próprios e da 

construção de uma rede que esteja adaptada para estas necessidades. Segundo Machado 

e Miranda (2007) esta lei foi sancionada devido ao aumento do consumo de substâncias 

principalmente para classes que antes não eram atingidas, como as médias e altas. 

Portanto, esta mudança de discurso, mais “humanizado” e a preocupação em se criar 

uma rede de saúde pode estar ligada ao fato do uso de substâncias estar atingindo 

setores mais influentes da sociedade. 

A categoria “doente mental” já estava a algum tempo enraizada em nossa 

cultura como um termo construído pelos preceitos médico-psiquiatricos, acompanhada 

pelos estigmas e formas de controle: “A noção de doença mental, então, começa a 

perpassar toda a discussão sobre o fenômeno da loucura e passa a sustentar a 

psiquiatria no cenário científico, tendo como desdobramentos específicos, as práticas 



 

54 
 

da internação que incluíam diversos tipos de tratamento, entre eles, o tratamento 

moral, disciplinar e a institucionalização dessas pessoas nos manicômios.” (ASSIS; 

BARREIROS; CONCEIÇÃO, 2013). O usuário de drogas, ao também ser classificado 

como portador de uma patologia, dependente de cuidados, vai ser identificado como um 

doente mental, sendo encaixado em mais uma categoria de desvio psíquico ou moral. 

Por esse motivo, quando o movimento da Reforma Psiquiátrica começou a se 

constituir no Brasil – na década de 80 – isso teve reflexos na forma como o usuário é 

tratado pelo Estado e sociedade. A novidade da Reforma estava justamente no 

questionamento da base dos pressupostos psiquiátricos de tratamento, ou seja, não se 

visava o aperfeiçoamento ou modificação do modelo asilar, mas sim a instauração de 

um novo modo de se tratar o doente mental (TENÓRIO, 2002). Entende-se que o 

“louco” não é mais um ser perigoso, que não tem controle de suas faculdades mentais e 

sem autonomia para responder por si, e que deveria então ser trancado – ainda que em 

hospitais – mas que tem direitos e que que não deve ser excluído do contato social: 

“Nascido do reclame da cidadania do louco, o movimento atual da reforma 

psiquiátrica brasileira desdobrou-se em um amplo e diversificado escopo de 

práticas e saberes. A importância analítica de se localizar a cidadania 

como valor fundante e organizador deste processo está em que a reforma é 

sobretudo um campo heterogêneo, que abarca a clínica, a política, o social, 

o cultural e as relações com o jurídico, e é obra de atores muito diferentes 

entre si.” (TENÓRIO, 2002) 

Apesar de ter sido um movimento potente, que mobilizou trabalhadores e 

usuários do SUS, as mudanças provocadas pela Reforma só vieram se refletir nos 

direitos dos usuários de drogas em 2003 quando foi criada uma Política Pública 

específica para as questões associadas ao consumo de substâncias psicoativas, 

deslocando-as do âmbito médico psiquiátrico e criminal para a saúde pública (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). É nesse documento que as práticas de Redução de 

danos começam a ganhar espaço institucional, muito por conta do trabalho de militantes 

e profissionais da época. A Política Nacional sobre Drogas vai reconhecer a Redução de 

Danos como uma estratégia, amparada pelo artigo 196 da Constituição Federal 

(BRASIL, 88), que propõe adoção de políticas “que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

a sua promoção, proteção e recuperação” (LIMA. et al., 2014). Além de introduzir um 

novo modo de se lidar com o consumo de substâncias – rompendo com a hegemonia de 
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pressupostos como a internação e a necessidade de abstinência total – a Redução de 

Danos vai evidenciar também as necessidades de mudanças na rede de saúde pública: 

“Além de fornecerem subsídios técnicos e teóricos, os projetos de redução 

de danos deram maior visibilidade à realidade da atenção ao usuário de 

drogas no setor público de saúde, evidenciando a dificuldade de acesso e de 

acolhimento, a precariedade dos serviços de apoio e tratamento à 

dependência, a falta de referencial para os usuários, bem como a 

desconfiança e o preconceito dos profissionais da área (Brasil, Ministério 

da Saúde, 1999). Além disso, tornou-se visível a quase inexistência de ações 

destinadas ao enfrentamento desses problemas na década de 1990.” 

(MACHADO; MIRANDA, 2007) 

 

Curiosamente é também neste espaço de tempo que as Comunidades 

Terapêuticas
 
vão ter seu maior momento de proliferação e expansão, cobrindo uma 

lacuna que o sistema de saúde público não conseguia suprir: “as políticas nacionais 

sobre “drogas” se caracterizaram historicamente pela fragilidade da rede de atenção 

ao usuário de SPAs, com relação às demandas sociais. Desse modo, a articulação com 

iniciativas privadas se tornou particularmente indispensável no cenário nacional” 

(MACHADO, 2011). Se por um lado os novos documentos e novos atores sociais 

falavam de Redução de Danos, de autonomia, de fechamento de manicômios, ainda 

existia uma ausência de novos equipamentos e serviços que refletissem essa mudança de 

postura (MACHADO; MIRANDA, 2007). As CTs começam a se organizam para 

buscar maior financiamento público para suas atividades, visto que elas estavam 

suprindo uma demanda de serviços. Alguns órgãos públicos, como o Confen
31

, vão 

contribuir para a criação de regras mínimas de funcionamento para as CTs: “O processo 

de normatização desses espaços de tratamento, embora necessário para o 

estabelecimento de condições mais dignas para as pessoas que lá se tratam, favoreceu 

a organização da demanda das comunidades terapêuticas por financiamento público, 

reforçando uma tendência histórica de manutenção dessa atenção fora do âmbito do 

setor público de saúde.” (ibid). 

É possível notar uma confluência de movimentos, onde diversos pontos de 

vista – políticos e ideológicos – coexistem e disputam qual seria a melhor forma de 

tratar o usuário de drogas. Esse embate será rediscutido no texto quando forem 
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 Orgão governamental criado e regulamentado em 1980, durante o período da ditadura militar que por 

muito tempo se incumbiu das práticas repressivas associadas às drogas mas posteriormente se envolveu 

em questões de prevenção e pesquisa (MACHADO; MIRANDA , 2007) 
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abordadas as políticas atuais na região da “Cracolândia”, que demonstram que estas 

disputas ainda se conservam na atualidade. 

A responsabilidade da Saúde Pública em tratar os usuários de drogas só vai ser 

oficializada em 2002 na gestão do presidente Lula (PT) e no - já citado - documento “A 

Política do Ministério da Saúde para a Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras 

Drogas”. O lançamento desta política é um marco importante pois afirma a posição do 

Ministério da Saúde e a responsabilidade da Saúde Pública no trato com pessoas que 

usam drogas, rompendo com um monopólio jurídico e repressivo que prevalecia. 

Alguns trechos do documento demonstram essa mudança de postura: 

“Trata-se aqui, de afirmar que o consumo de álcool e outras drogas é um 

grave problema de saúde pública. Dentro de uma perspectiva de saúde 

pública, o planejamento de programas deve contemplar grandes parcelas 

da população, de uma forma que a abstinência não seja a única meta viável 

e possível aos usuários.” (p. 8) 

“Comprometer-se com a formulação, execução e avaliação de uma política 

de atenção a usuários de álcool e outras drogas exige exatamente a ruptura 

de uma lógica binarizante que separa e detém o problema em fronteiras 

rigidamente delineadas, e cujo eixo principal de entendimento (e, portanto, 

de “tratamento”) baseia-se na associação drogas-comportamento anti-

social (álcool) ou criminoso (drogas ilícitas).” (p. 9) 

“Neste ponto, a abordagem se afirma como clínico-política, pois, para que 

não reste apenas como “mudança comportamental”, a redução de danos 

deve se dar como ação no território, intervindo na construção de redes de 

suporte social, com clara pretensão de criar outros movimentos possíveis 

na cidade, visando avançar em graus de autonomia dos usuários e seus 

familiares, de modo a lidar com a hetero e a autoviolência muitas vezes 

decorrentes do uso abusivo do álcool e outras drogas, usando recursos que 

não sejam repressivos, mas comprometidos com a defesa da vida.” (p. 11) 

 

Pelo conteúdo político-ideológico do documento, podemos perceber uma 

tentativa de maior compressão do uso de substâncias, onde o usuário é entendido como 

um ser humano integral e o consumo permeado por questões históricas e sociais. 

Propostas como a Redução de Danos, tratamentos em equipamentos abertos e extra-

hospitalares e a defesa de uma abordagem menos repressiva demonstram uma mudança 

de postura do Estado frente às drogas. Porém as instâncias jurídicas e de saúde não 

caminharam em suas propostas em harmonia sendo que, as práticas que prevaleceram 

sempre foram as repressivas e que propunham alguma forma de encarceramento – seja 

em prisões ou em hospitais. 
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Nossa legislação atual que regulamenta as drogas data de 2006, a lei 11.343, e 

embora tenha causado certa esperança na época – por propor uma tipificação diferente 

para usuários e traficantes – segundo Cristiano Maronna (2006) não se trata de nada 

além de um “retrocesso travestido de avanço” pois, ao mesmo tempo em que afirma os 

direitos fundamentais do ser humano e propõe uma abordagem multidisciplinar, agrava 

a repressão à produção e ao tráfico. Segundo o artigo de Grillo, Policarpo e Veríssimo 

(2011) que analisaram os efeitos práticos da nova lei no Rio de Janeiro, como não 

existem quantidades objetivas que separam o porte de um usuário e de um traficante, o 

resultado é “o aumento da margem de barganha sobre o tipo penal em que serão 

classificados os flagrantes de drogas” além de dar poder de decisão ao policial que faz 

a apreensão, aumentando a força dos aparelhos responsáveis pelas práticas repressivas. 

É importante também ressaltar que essa lei favorece a manutenção dos estereótipos de 

quem seria um usuário ou um traficante, favorecendo a arbitrariedade (GRILLO; 

POLICARPO; VERÍSSIMO, 2011) e o encarceramento principalmente de jovens 

negros (JESUS et al, 2011). Essa distinção usuário versus traficante mostra claramente 

seu caráter opressor na região da “Cracolândia” e tem influências diretas na construção 

e aplicação das Políticas Públicas de saúde e assistência no território. 

Percebe-se que o processo histórico não se dá de forma progressiva, nem de 

forma coerente. Discursos jurídicos e sanitários por vezes se contradizem e quando 

olhamos para o território da “Cracolândia” é possível perceber as consequência dessas 

políticas, aliadas à questões de desigualdade social e racial.  Compreender o movimento 

e poderes envolvidos na construção - tanto do arcabouço jurídico quanto nas propostas 

da saúde pública - do modo Estatal de tratar a questão das drogas é fundamental para 

olhar para o momento presente e analisar algumas das incoerências, contradições e 

produções no território. 

 

3.2 Uma guerra a ser vencida - A expansão das políticas contra o crack 
 

Neste tópico será feita uma descrição detalhada de três políticas públicas 

instaldadas na região da “Cracolândia” atualmente: Crack é Possível Vencer, Programa 

Recomeço e De Braços Abertos. Pretendo dirigir o olhar aos discursos e práticas 

propostas, e as produções que decorrem a partir disso, tanto as existentes dentro dos 

próprios Programas como aquelas que se dão na relação entre eles. Também abordarei 
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como se dá o plano institucional, qual era o momento da implantação, quais as 

expectativas sociais envolvidas e quais são suas principais metas e fins. Como eu já 

expus anteriormente, o processo de criação dessas políticas não se deu aleatoriamente e 

sem intenções políticas e sanitárias. As campanhas publicitárias alarmistas e as notícias 

que “informavam” sobre o perigo da pedra, acabaram criando uma cultura de medo e 

pânico moral (DOMANICO, 2006). Se por um lado, as políticas repressivas não davam 

mais conta de dispersar os usuários e evitar o uso, o discurso da “epidemia do crack” 

demandava ações e responsabilização também por parte da Saúde Pública. 

Dessas políticas, duas têm caráter mais territorializado, ou seja, suas principais 

ações são focadas no espaço da “Cracolândia”, apesar de também se estenderem para 

outras localidades. O programa Recomeço e De Braços Abertos tem equipamentos, 

equipes e intervenções no território, investindo grande parte do seu esforço ali. O Crack 

é Possível Vencer - por ser uma política de alcance federal - tem uma ação mais 

expansiva, conforme será descrito em seguida. 

Primeiramente é importante pontuar que a criação e implantação das políticas 

na “Cracolândia” têm um caráter político e partidário muito importante. Junto às 

disputas já existentes - saúde e repressão, uso e tráfico - vemos também a briga entre os 

gestores de São Paulo dos partidos PT (Partido dos Trabalhadores) versus PSDB 

(Partido da Social Democracia Brasileira). A cada eleição os candidatos são cobrados 

quanto às posturas e modelos interventivos que serão usados naquela região. Vale 

ressaltar a frequência de ações que acontecem no início dos anos, época onde talvez a 

perspectiva de um “novo ano” autoriza práticas violentas e higienistas. Dito isto, são 

visíveis os conflitos e contradições entre as políticas estaduais e municipais, gestões dos 

partidos PSDB e PT respectivamente. É sabido que o país vive um momento de 

polarização entre esses dois partidos tanto nas disputas presidenciais quanto nas de 

estado (Limongi e Cortez, 2010) e São Paulo reflete bem essa bi-partidização. Enquanto 

em algumas gestões foi possível ver a formação de alianças entre Estado e Município 

para intervir na região da “Cracolândia”, no atual momento o que se torna mais evidente 

é a disputa e competição partidária. 

Os primeiros usos de crack no Brasil foram registrados no início dos anos 90, e 

desde então é anunciado o grande aumento do seu consumo, o que gerou uma crescente 

pressão popular e midiática para que o governo criasse propostas de intervenção. 

“Quando o crack surgiu e seu uso se banalizou entre a população das camadas mais 
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pobres da sociedade, pudemos observar a criação de regras sobre seu uso por muitos 

técnicos da saúde (médicos, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais) ligados ao 

atendimento de usuários de drogas que começaram disseminar a idéia de que o crack 

era a “droga do mal” e se encarregaram de tornar o crack a pior droga do momento.” 

(DOMANICO, 2006). As expectativas sociais em torno da criação de políticas para 

“conter” o crack não se limitavam a práticas de saúde e prevenção. Era cobrado algo 

também da ordem da segurança urbana, medidas que punissem o tráfico e que de 

alguma forma controlasse aquela população indesejável.  

Interessante observar o fenômeno da criação do mito da “epidemia do crack”. 

Segundo o dicionário Michaelis, a definição de epidemia
32

 seria 1 Med Doença que 

ataca ao mesmo tempo muitas pessoas da mesma terra ou região. 2 Ideias, sistemas ou 

coisas que se difundem com abundância e rapidez, dominando os espíritos ou os 

costumes. Nappo, Sanchez e Ribeiro (2012) afirmam que, embora a quantidade de 

reportagens e artigos científicos sobre o tema do crack tenha aumentado 

consideravelmente, o mesmo não pode ser comprovado sobre o consumo efetivo de 

crack, uma vez que os dados são imprecisos. Como exemplo citam a estimativa da OMS 

de que o Brasil teria cerca de 6 milhões de usuários, enquanto o Ministério da Saúde 

aposta em 2 milhões. Baseado em estudos epidemiológicos, as pesquisadoras apontam 

que, entre alunos do ensino fundamental e médio a hipótese de epidemia não se 

confirma, além do crack se localizar em 12º lugar no ranking de drogas usadas por esta 

população. Apontam também que o discurso da “epidemia” começou com o aumento da 

visibilidade do tema na mídia e passou para os trabalhos científicos, sem que esses 

comprovassem a existência da mesma. O estudo de Hartman e Gollubin (1999), ao 

estudarem a “epidemia” de crack nos Estados Unidos, concluem que elas eram 

apontadas por jornais influentes, mas não havia respaldo de tal evidência nas pesquisas 

científicas. Assim também as políticas governamentais brasileiras foram muito 

influenciadas pela visibilidade dada pelos meios de comunicação ao uso do crack, talvez 

devido à rápida deterioração física, mental e moral dos usuários (NAPPO; SANCHEZ 

& RIBEIRO, 2012). Uma política baseada na contenção de uma “epidemia” tem 

contornos e medidas diferentes do que uma que visa o tratamento e controle do uso de 

crack:  
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 http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=epidemia Acesso em 28/10/2015 
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“O próprio termo em si já não é esclarecedor, pois epidemia para a saúde 

pública significa a proliferação de um número de casos de doença ou 

agravo que fogem a um “diagrama de controle”, que por sua vez é uma 

construção estatística em torno de uma observação e registro constante do 

número “habitual” de casos ocorridos em um território em determinado 

tempo. Por outro lado, o termo epidemia sempre foi um termo com sentido 

político, manipulado e mobilizado em função de criar ou propagar um 

pânico social e ou moral visando a construção de um conceito de segurança 

(FOUCAULT, 2010), apelar ou justificar uma intervenção de poder, ou 

simplesmente justificar a violência.” (ADORNO, 2015) 

 

Dado que pelas pesquisas epidemiológicas e opiniões de pesquisadores 

(VOLCOV; VASCONCELLOS, 2013), não vivemos em uma “epidemia” do crack, 

cabe indagar o porquê da escolha de intervir tão diretamente sobre este consumo. Se 

olharmos para os levantamentos, perceberemos que o uso de álcool
33

 é muito maior e 

acarreta muitos mais danos sociais e à saúde pública do que o crack.  Porém como o 

álcool é uma droga não apenas lícita, mas também incentivada e estimulada enquanto 

mercadoria, seria no mínimo contraditório a criação de política de tal alcance para 

diminuir seu consumo. Vemos então uma “inversão de prioridades e um total descaso 

pela epidemiologia” (ALVES, 2015) o que contribui ainda mais para a falta de 

entendimento dos reais efeitos que podem ser desencadeados pelo uso de crack.  

Como resposta à esse contexto, em 2009 o governo federal lança o Plano 

Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e à Prevenção em Álcool e outras 

Drogas (PEAD) e em 2010 o Plano de Integração das Ações Voltadas para a prevenção, 

tratamento e reinserção social de usuários de crack e de outras drogas, o “Plano Crack”. 

Como afirma Andrade (2011): “Entretanto, estes Planos foram instituídos num contexto 

de pânico social relacionado ao uso de crack e de grande fragilidade estrutural, haja 

vista a carência de ações de comunitárias junto aos usuários de drogas.”. Conforme já 

descrevi, o usuário de crack não é qualquer usuário de drogas. Sua imagem está 

associada à sujeira, à doença, à violência urbana. A referência constante à figura do 

zumbi como elemento comparativo nos remete à falta de autonomia ou mesmo de vida 

humana dessas pessoas, o que autorizaria a criação de qualquer intervenção. É sobre 
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essas pessoas, e toda essa carga de significados que o Governo Federal vai criar o 

Programa Crack É Possível Vencer.  

A questão do uso de drogas mobiliza afetos, opiniões, discursos e 

normatividades, e o consumo de crack parece intensificar esses movimentos. Ao 

delinear uma Política de atenção à saúde do usuário, serão definidos critérios de saúde, 

modelos de tratamento e consequentemente será privilegiado um modo para se pensar a 

“dependência”. Ao se escolher priorizar questões de segurança ou de assistência, por 

uma abordagem de Redução de Danos ou de internação, a política - além de criar um 

modelo de atenção - estará reforçando ou negando um modo de entendimento e de lidar 

com o uso de drogas. Em seu livro The Pastoral Clinic (2010), a antropóloga Angela 

Garcia aponta como as experiências individuais e coletivas de uso são influenciadas 

pelas intervenções institucionais, tanto médicas quanto jurídicas. A autora estuda 

especificamente uma Comunidade Terapêutica e como este modelo de tratamento 

influencia a forma com que os próprios usuários entendem e lidam com seu uso: “How 

selective institutional interventions (…)lead to an internalization of new moral codes 

(...) how these models have their own adverse effects, such as “fixing” addicts in 

certain life scripts whereby they continually return to the system meant to rehabilitate 

them.”
34

 (GARCIA, 2010) 

 

3.2.1 Crack é Possível Vencer – Federal 

 

A lei 11.343 de 2006 foi essencial para a elaboração do programa federal ao 

instaurar a necessidade de uma política intersetorial:  

X - a observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso 

indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e 

de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando 

a garantir a estabilidade e o bem-estar social; 

Em maio de 2010 é instaurado o decreto 7.119, que institui o Plano Integrado 

de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, que propõe ações descentralizadas e 

integradas entre União, Estados e Municípios e conjuntas entre saúde, educação, 

segurança, cultura e outros. O Programa Crack é Possível Vencer é inaugurado em 
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 Como intervenções institucionais selecionadas levam a uma internalização de novos códigos morais 

(...) como esses modelos tem seus próprios efeitos adversos, como “fixar” os viciados em certos modelos 

de vida enquanto eles continuam a voltar para um sistema destinado a reabilitá-los (Tradução da autora) 
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dezembro de 2011, no mandato de Dilma Rousseff (PT) com previsão de investimento 

de 4 bilhões de reais
35 

e gestão interministerial da Saúde, Justiça e Desenvolvimento 

Social. A escolha do nome do Programa é curiosa, pressupondo a ideia uma guerra que 

precisa ser combatida e corroborando com o imaginário de que o crack uma espécie de 

inimigo social. Em observação à intersetorialidade proposta na lei 11.343 o Programa 

vai se dividir em três frentes de ação: Prevenção, Cuidado e Autoridade. 

As ações preventivas se voltam principalmente à capacitação profissional, 

ações para crianças e adolescentes e campanhas publicitárias. Um dos exemplos foi a 

criação do curso SUPERA, gerido pela UNIFESP, que tem foco em profissionais da 

rede pública. No site do Observatório do Crack É Possível Vencer
36 

é anunciado a 

existência de 47 Centros Regionais de Referência (CRR) que seriam centros vinculados 

à Universidades com o objetivo de realizar a formação presencial de profissionais, além 

de mais 434 mil capacitações através de cursos EAD. 

Esse eixo inclui também as campanhas publicitárias, cujo investimento 

informado foi de 13 milhões de reais. O artigo de Volcov e Vasconcellos (2013) vai 

discorrer sobre a análise dos spots (vídeos publicitários)
37

 vinculados pelo Programa, 

com o objetivo de informar e alertar a população sobre os riscos do crack. Segundo as 

autoras, os vídeos pressupunham uma “uma vida independente, pura e limpa” se 

contrapondo com uma imagem do usuário de crack retratado pelos jornais e meios de 

comunicação como um “criminoso, louco ou portador de alguma outra doença ou 

distúrbio mental”. “A publicidade pressupõe um conhecimento já dado e, se já foi 

dado, foi posto pelos mais diversos meios de comunicação, raciocínio este repleto de 

vieses” (VOLCOV; VASCONCELLOS, 2013). Também é ressaltado a ideia de 

liberdade individual, de não se deixar escravizar pelo uso do crack, visando a criação de 

uma sociedade em ordem para produção e manutenção do status quo (ibid). O consumo 

abusivo de crack se dá não somente em conta de características individuais, mas 

também por questões sociais, raciais, econômicas e outras. Uma campanha 

governamental que incide a “culpa” unicamente na “falta de controle” da pessoa retira 

sua responsabilidade na provisão de acesso aos direitos e na falta de políticas sociais. As 

autoras concluem que os spots divulgados pelo Programa não cumprem seu papel de 
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 https://www.youtube.com/watch?v=ktnMUtwuL7s Acesso em 28/10/15 
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informação nem desmistificam os estigmas criados pelos meios de comunicação sobre o 

uso e o usuário de crack (ibid). 

O Programa Crack é Possível Vencer inova ao propor uma política de alcance 

nacional com um eixo estruturado em práticas preventivas, uma das frentes de ação 

mais esquecidas no trabalho com drogas. A capacitação profissional é uma necessidade 

antiga e ao mesmo tempo urgente assim como as campanhas informativas. Porém o 

investimento real nesse eixo é o mais incipiente entre os três e as campanhas 

publicitárias muitas vezes não cumprem seu papel informativo e ainda reforçam os 

estigmas que dizem respeito aos usuários de crack.  As práticas preventivas não são 

neutras de sentidos, envolvem valores e contém uma ideologia que norteia sua linha de 

ação e podem inclusive ter intenções perversas quando, ao manipular e apresentar 

determinado conteúdo informativo assumem como meta não informar sobre os efeitos 

das drogas, mas segregar determinado segmento populacional, como pobres, moradores 

de rua, negros e outros (BUCHER, 2007). 

O outro eixo do Programa é o Cuidado que trata da estruturação da rede de 

saúde pública e assistência social, fornecendo aos Estados e Municípios diretrizes 

técnicas e financiamento para fortalecimento dos equipamentos. Segundo uma das 

cartilhas disponibilizadas pelo Programa: “essa rede vai trabalhar para acolher 

usuários e familiares, respeitando sua autonomia e singularidade, e ofertar cuidado 

necessário a cada caso, tomando a defesa da vida e da redução de danos à saúde como 

princípio.”. A proposta do eixo é fortalecer a rede de atendimento à usuários de uma 

forma ampla, ou seja, compreendendo desde serviços de atenção básica como 

Consultórios de Rua, até os mais especializados como CAPS AD, leitos hospitalares, 

CRAS e também pressupondo o financiamento de vagas em Comunidades Terapêuticas. 

O investimento em diversos equipamentos pode ser uma estratégia interessante 

pois - dado o caráter nacional do programa - permite que os municípios priorizem 

aqueles que consideram mais adequado para sua realidade regional, além da 

estruturação de uma rede de saúde e de assistência mais complexa. Ao mesmo tempo, a 

escolha por investir em serviços que oferecem tratamentos tão diversos - como CAPS 

AD e Comunidades Terapêuticas - podem levar a um estranhamento sobre os objetivos 

da política, pois o modelo de internação (CTs) na maioria das vezes prioriza a 

abstinência total, além do isolamento social, o que não é compatível com uma 

abordagem de redução de danos.  A implementação de uma Política Pública pode 
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propiciar condições para o surgimento de novas práticas de saúde ou contribuir para a 

reprodução de um mesmo modelo de atenção (ALVES, 2009), que reforçam ou superam 

as racionalidades que dizem respeito à modos de saúde e uso de drogas. Tarcísio de 

Andrade (2011) ao falar sobre as diferentes modalidades de tratamento previstas no 

Plano Crack aponta que: 

“Na contramão deste dispositivo, a proposição de hospitais e centros 

médicos especializados e de Comunidades Terapêuticas para usuários de 

drogas, preconizados pelos que se opõem à Reforma Psiquiátrica, e em 

particular ao dispositivo CAPS, encontra eco no imaginário popular, o qual 

sonha com soluções rápidas, e não incomum com o afastamento do convívio 

social destes usuários algumas vezes portadores de comorbidades e 

envolvidos em situações constrangedoras, socialmente marginalizadas e, 

mesmo, ilegais. O internamento nestes serviços vai, portanto, na direção 

contrária à da subjetivação das práticas desses usuários de drogas, 

dificultando a possibilidade de um novo percurso por vieses socialmente 

mais aceitáveis e produtivos.” 

A necessidade de fortalecimento da rede de atenção à saúde do usuário é 

confirmada pelo Mapeamento das Instituições Governamentais e Não-Governamentais 

de Atenção às Questões Relacionadas ao Consumo de Álcool e outras Drogas no Brasil 

38
 2006/2007, que demostra que 38,5% das instituições de tratamento brasileiras se 

classificavam como Comunidades Terapêuticas, seguida por 12,2% CAPS AD e 9,9% 

grupos de auto-ajuda. No total 67,7% das instituições que realizam tratamento eram 

instituições não governamentais, ou seja, a grande maioria dos equipamentos não se 

configurava como parte da rede de saúde pública e assistência social. Além de tudo 

havia – e podemos dizer que ainda há – uma grande diversidade de modos de 

tratamento, como é possível observar na tabela abaixo: 

                                                           
38

 Disponível em: http://www.tratamentodrogascuritiba.com.br/wp-

content/uploads/2016/01/mapeamento-instituicoes.pdf [acesso em Janeiro de 2016] 

http://www.tratamentodrogascuritiba.com.br/wp-content/uploads/2016/01/mapeamento-instituicoes.pdf
http://www.tratamentodrogascuritiba.com.br/wp-content/uploads/2016/01/mapeamento-instituicoes.pdf
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Imagem 7. Tipos de tratamentos oferecidos pelas instituições – retirado de Mapeamento das instituições 

governamentais e não-governamentais de atenção às questões relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas no 
Brasil - 2006/2007 

 

O Programa vai lançar então diretrizes e financiamento para que os municípios 

implantem os equipamentos no seu território mediante a formação de um pacto 

município-federação. Alguns deles apresentam um novo modo de funcionamento e de 

serviço, como as Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil, que seria um 

serviço de caráter residencial, acolhimento transitório e voluntário, oferecendo “ao 

público tempo e possibilidade de construir novos projetos de vida”. Outro serviço que 

apresenta uma nova proposta são os Consultórios na Rua, formados por equipes 

multiprofissionais e com caráter itinerante, tendo como característica principal o 

deslocamento do serviço até os usuários, sendo referenciados a outros equipamentos de 

saúde como UBS e Hospitais Gerais. Também é pressuposto a criação de CAPS Ad 24 

horas - modalidade específica do principal equipamento para cuidado de pessoas na 

Saúde Mental - e a celebração de editais com Comunidades Terapêuticas, que 

receberiam um repasse mediante o encaminhamento de um usuário pela rede pública. 

O mapa abaixo foi gerado pelo site do Observatório do Crack É Possível 

Vencer
39 

e mostra qual foi a ação do governo mediante cada modalidade de 

equipamento proposta, ou seja, onde foram construídos e instalados os novos 

Consultórios na Rua, Unidades de Acolhimento (Adulto e Infanto Juvenil), CAPS AD e 

as vagas em CTs.  
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 O mapa foi gerado no dia 26/10/15 
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Imagem 8. Novos equipamentos e serviços implantados pelo Programa Crack É Possível Vencer 

De acordo com o site do Observatório hoje existem 129 Consultórios na Rua, 

59 CAPS AD 24h e 7541 vagas
40

 em Comunidades Terapêuticas. É visível a diferença 

de investimentos em equipamentos públicos e a quantidade de vagas para internação. O 

movimento de CTs ganhou força no país principalmente pela falta de equipamentos e 

fragilidade da rede de atenção ao usuário porém, com o financiamento massivo de 

tratamento nessas entidades percebe-se um movimento de manutenção dessa situação: 

“se as comunidades terapêuticas eram percebidas apenas como alternativa precária 

aos serviços de atenção aos usuários de SPAs (substâncias psicoativas) na rede pública 

(também precários), elas passam a representar concorrência e, conseqüentemente, um 

impasse para efetivação da reforma e da qualificação desses serviços” (MACHADO, 

2011). 

Mas em que medida os equipamentos financiados pelo Programa representam 

posturas distintas em relação ao tratamento de drogas? O artigo de Vânia Alves (2009) 

pressupõe dois posicionamentos políticos que norteiam a formulação de políticas 

públicas, o proibicionismo e a Redução de Danos. O modelo proibicionista se basearia 

em dois modelos explicativos para compreender o uso de drogas, o modelo da doença 

que “concebe o consumo de drogas e a dependência como uma patologia 

biologicamente determinada e, como tal, deve ser abordado com a oferta de tratamento 

e reabilitação” e o modelo moral que justificaria como “uma prática delituosa cujo 

enfrentamento consiste no encarceramento dos imorais/criminosos.”. Sendo assim o 

modelo de tratamento baseado numa linha proibicionista compreenderia a abstinência 

                                                           
40

 No dia de acesso (26/10/15) o número de Unidades de Acolhimento criadas não estava disponível 
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total e o isolamento social do sujeito (ALVES, 2009). Já o modelo de Redução de 

Danos entende a necessidade de se distinguir a responsabilidade da Saúde Pública e não 

tratar as drogas apenas no âmbito jurídico-policial, focando em estratégias que 

minimizem os efeitos do uso da substância sem necessariamente impor a abstinência 

como meta. 

Embora as Comunidades Terapêuticas sejam mais exploradas no tópico onde 

descrevo o Programa Recomeço é possível adiantar que são instituições privadas, de 

caráter residencial e geralmente ligadas a alguma entidade religiosa – segundo o 

Levantamento Nacional (2007) 92,9% das instituições não-governamentais que atuam 

no tratamento de usuários abusivos de SPAs oferecem como serviço a assistência 

religiosa. As críticas são feitas no sentido de que o modelo de internação das CTs seria 

semelhante ao modelo manicomial que foi superado pela Reforma Psiquiátrica, 

privilegiando o isolamento do sujeito. 

“Para Goffman (1961/2001), nas instituições totais, o “fechamento” ou seu 

caráter total é simbolizado pela barreira à relação social com o mundo 

externo e por proibições à saída, muitas vezes materializadas na estrutura 

física da instituição, como grades, distância geográfica dos centros 

urbanos, arame farpado, muros altos, entre outros. Esse aspecto de 

fechamento e isolamento característico das instituições totais a cargo das 

internações de usuários de drogas, contraria frontalmente o preconizado na 

Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outras drogas que 

aponta para a necessidade imperativa de estruturação e fortalecimento de 

uma rede de serviços de saúde e sociais, que tenha ênfase em dispositivos 

extra-hospitalares pautados na reabilitação e reinserção social dos 

usuários devidamente articulados à Rede de Atenção Psicossocial e às 

demais redes de saúde.” (ASSIS; BARREIROS; CONCEIÇÃO, 2013) 

 

Sendo assim vemos que o Eixo da Saúde do Programa Crack É Possível 

Vencer tem como objetivo o investimento a equipamentos distintos, abrangendo tanto a 

rede de Saúde Pública quanto equipamentos privados. Se por um lado temos um plano 

amplo, que fornece suporte para que os estados e municípios organizem sua rede de 

atenção, também temos uma política que parece não investir o suficiente em 

equipamentos públicos, priorizando não só um modelo de atenção, mas um modo de 

entendimento do fenômeno das drogas. Pensando nos impactos sob o território da 

“Cracolândia”, importante apontar que a cidade de São Paulo só aderiu ao Programa 

Crack é Possível Vencer em dezembro de 2012, um ano após seu anúncio, e apenas com 

a mudança de gestão da prefeitura, assumindo Fernando Haddad (PT), demonstrando a 
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desarticulação existente entre as políticas públicas e ações entre as federações (SILVA; 

SOUZA; MELO, 2014). 

Finalmente passo para o Eixo da Autoridade, que compreende duas frentes, 

uma de ações de policiamento ostensivo e de proximidade - que visa uma relação mais 

próxima com a comunidade - e outra que pretende diminuir a presença do crack na 

sociedade, descontruindo a rede do narcotráfico. O Programa prevê a disponibilização 

de equipamentos de segurança como: bases móveis de videomonitoramento, tecnologias 

de menor potencial ofensivo e a instalação de câmera fixas em pontos estratégicos. 

Propõe também um aumento efetivo de policiais e sua capacitação para a atuação 

específica com usuários de crack, através de um curso que aborda o modelo de Polícia 

Comunitária, o papel da rede de atenção e questões sociais sobre o uso de drogas e que 

também visa orientar o uso “racional e adequado das tecnologias de menor potencial 

ofensivo, baseado nos princípios que regem as ações policiais, sobretudo, o princípio 

da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da necessidade, da proporcionalidade 

e da razoabilidade e da defesa dos direitos humanos” (idem). De acordo com o site do 

Observatório do Programa, até o momento já foram capacitados 7731 policiais. 

A polícia de proximidade é uma prática de policiamento já consolidada em 

países como Estados Unidos, Holanda e Inglaterra e, embora os conceitos entre os 

locais possam divergir, têm em uma filosofia comum que envolve uma série de 

princípios relativos ao papel da polícia desejado pela sociedade (LISBOA; DIAS, 

2008). A mudança se dá também na responsabilidade social, pois é esperado que a 

população local se envolva na resolução dos problemas e na vigilância, produzindo uma 

convivência harmônica e colaborativa. Porém este novo modelo está diretamente 

relacionado com uma mudança de paradigma sobre o trabalho policial: “não é possível 

implementar o policiamento de proximidade, qualquer que seja a forma específica que 

este assuma, sem a necessária alteração das mentalidades e uma reorganização tanto 

das funções como das próprias formas de relacionamento dos agentes policiais, quer 

com a população, quer com a estrutura organizacional na qual se inserem.” (ibid). 

Essa é uma prática nova no Brasil, onde a falta de dados sugere a não existência 

de casos sucedidos de uma polícia de proximidade em território nacional. Segundo o 

levantamento de Lisboa (2008) uma das dificuldades de implantação deste modelo é 

justamente a própria instituição policial que, por ter uma organização altamente 

hierarquizada e rígida, tem dificuldades de se adaptar a uma realidade que demanda 
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certa flexibilidade e inovação nas técnicas. Podemos inferir que esta dificuldade pode 

ser potencializada em um território como a “Cracolândia”, conhecido por ser um 

ambiente de tensões e embates violentos entre agentes da segurança e população. 
 

Como o foco desta pesquisa são as produções geradas por estas políticas no 

território específico da “Cracolândia”-SP , deixarei para discorrer sobre os impactos na 

região, quais os equipamentos principais instalados, os efeitos da polícia de 

proximidade e outras questões no Capítulo 4, onde abordarei os dados de campo. A 

seguir passo para a descrição política do Programa de gestão estadual. 

 

3.2.2. Programa Recomeço – Estadual 
 

O Programa Recomeço foi criado no ano de 2013 no mandato do governador 

Geraldo Alckimin (PSDB) e seu grupo gestor é formado por representantes das 

secretarias da Justiça e da Defesa da Cidadania, de Desenvolvimento Social e da Saúde, 

sob a coordenação do Prof. Dr. Ronaldo Laranjeiras. O Programa foi a resposta do 

governo Estadual frente às pressões sociais por medidas que combatessem a “epidemia” 

do crack, principalmente na região da “Cracolândia”. Embora o programa Federal 

estivesse apontando para uma abordagem mais relacionada à Redução de Danos e 

prevendo também investimentos para a construção de equipamentos públicos de saúde, 

a estratégia escolhida pelo Recomeço foi de privilegiar o financiamento de vagas em 

Comunidades Terapêuticas. 

Uma das primeiras ações colocadas em prática foi um plantão judiciário 

instalado no Cratod
41

 com o objetivo de acelerar as intervenções que necessitariam de 

aval de órgãos da justiça. De acordo com a lei 10.216 de 2011 - pós Reforma 

Psiquiátrica - são previstas três modalidades de internação: voluntária, com o 

consentimento do paciente; involuntária, à pedidos de terceiros e com aval médico; e 

compulsória, à pedido médico e corroborado por um juiz. Sendo assim, o plantão 

judiciário visava agilizar principalmente os casos de internação compulsória, uma das 

modalidades onde não há desejo do sujeito em ser internado. Segundo site do governo 

de São Paulo os objetivos propostos seriam: 

                                                           
41

 O Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas, criado em 2002 e referência de tratamento 

para usuários da “Cracolândia”. 
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“O governo criou medidas para o cumprimento mais eficiente da lei. No dia 

11 de janeiro de 2013, o Estado de São Paulo viabilizou uma parceria 

inédita no Brasil entre o Judiciário e o Executivo, entre médicos, juízes e 

advogados, com o objetivo de tornar a tramitação do processo de 

internação compulsória (já previsto em lei) mais célere, para proteger as 

vidas daqueles que mais precisam. As famílias com recursos econômicos já 

utilizam esse mecanismo (internação involuntária) para resgatar os seus 

parentes das drogas. O que o Estado está fazendo, em parceria com o 

Judiciário, é aplicar a lei para salvar pessoas que não têm recursos e 

perderam totalmente os laços familiares. Essas pessoas estão abandonadas, 

e é obrigação do Estado tirá-las do abandono. A presença do Judiciário vai 

aumentar as garantias aos direitos dos dependentes químicos.”
42

 

 

A racionalidade usada aqui para justificar essa parceria é a de que o Estado 

estaria cumprindo sua função ao resgatar as pessoas e garantindo seus direitos de 

poderem se recuperar. A prática de forçar uma pessoa a ser internada contra sua vontade 

seria uma forma de “proteger as vidas”. Como outros argumentos favoráveis no texto 

também são apresentados uma pesquisa conduzida pelo Data Folha onde 90% da 

população se diz favorável à internação compulsória de usuários de crack
43

 e a opinião 

de especialistas, como o Dr. Ronaldo Laranjeiras, que também é coordenador do 

Programa: “a dependência química é uma doença que faz com que a pessoa perca o 

controle”
44

. Ou seja, por ser consumidor de crack, a pessoa não poderia tomar suas 

decisões sozinhas, sendo legítima a intervenção estatal. 

Uma breve busca na ferramenta Google Notícias já demonstra como a 

inauguração do Programa Recomeço foi cercada de polêmicas e discussões. Uma 

notícia veiculada em 21/01/2013, tem como título Internação compulsória de usuários 

de crack começa com protesto em SP,
 
e fala sobre manifestantes que se manifestaram à 

favor da necessidade de ações de caráter psicossocial e não de internação. A matéria 

Operação na Cracolândia termina sem nenhuma internação à força foi lançada no dia 

22/01/2013 e fala do desencontro das informações veiculadas pelo Programa e o 

entendimento das famílias e dos usuários, que se frustraram ao não conseguir a 

internação, nem mesmo quando o desejo era voluntário
45

. O otimismo pelo Programa 
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 http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=225660 acesso em 26/10/15 
43

 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/22009-90-aprovam-internacao-involuntaria.shtml acesso 

em 26/10/15 
44

http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI255395-15257,00  

INTERNAR+A+FORCA+RESOLVE.html acesso em 26/10/15 
45

 http://noticias.r7.com/sao-paulo/operacao-na-cracolandia-termina-sem-nenhuma-internacao-a-forca-

22012013 Acesso em 26/10/15 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=225660
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/22009-90-aprovam-internacao-involuntaria.shtml
http://noticias.r7.com/sao-paulo/operacao-na-cracolandia-termina-sem-nenhuma-internacao-a-forca-22012013
http://noticias.r7.com/sao-paulo/operacao-na-cracolandia-termina-sem-nenhuma-internacao-a-forca-22012013
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não ter autorizado nenhuma internação à força no primeiro dia é logo minado pela 

reportagem São Paulo tem 5,3 mil internações à força em 2012 e supera últimos oito 

anos
46

 que anuncia o número extremamente alto de internações involuntárias e 

compulsórias que já eram autorizadas antes mesmo do plantão judiciário no Cratod. Por 

fim, a reportagem do dia 24/01/2013 Diretora do Cratod discorda de internação 

forçada e é demitida
47

 relata a demissão de uma diretora, responsável pelo serviço desde 

2010, por discordar da política de internações, mostrando os embates que permeiam o 

Programa. 

É necessário abrir alguns parágrafos para discutir os desdobramentos 

ideológicos e políticos que cercam a questão da internação, visto que essa é uma prática 

que está presente em duas das políticas abordadas nesta pesquisa e que tem reflexos 

diretos no território da “Cracolândia”. Segundo Kimati (2011), em uma perspectiva 

macropolítica, a internação compulsória em ampla escala aponta para um modo 

conservador de se lidar com a questão das drogas: “As consequências, desdobramentos 

e significados são amplos e envolvem uma redefinição da relação do Estado com os 

usuários de drogas, ainda que sob o discurso do cuidado médico”. Como já foi citado, 

o modelo de internação pode se enquadrar no modo proibicionista de conhecimento e 

intervenção de políticas públicas (ALVES, 2009) e segundo Nery Filho
48 

a internação 

compulsória e involuntária seriam iguais, uma vez que a pessoa é obrigada a ser 

internada contra sua vontade. Uma vez internado, a chance de reincidência a esse tipo 

de serviço é grande pois a família desenvolve uma certa intolerância ao cuidado, 

impedindo o contato e as adaptações que ele proporciona (KIMATI, 2011). Uma 

política que prevê a internação como regra legitima um entendimento social de que o 

isolamento do sujeito seria a melhor alternativa e estaria reforçando os estereótipos 

associados aos usuários de droga: 

“O esvaziamento das cracolândias na lógica de “limpar” o espaço público 

resgata um Estado autoritário e excludente digno da República Velha, 

analogia que é reforçada pelo discurso médico que teoricamente legitima o 

processo. Da mesma forma do que ocorre com a família de um paciente 

psiquiátrico internado num hospital, se a sociedade brasileira assumir este 

caminho, estará iniciando uma escalada de intolerância. Uma vez 
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 http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-01-24/sao-paulo-tem-53-mil-internacoes-a-forca-em-

2012-e-supera-registro-de-oito-anos.html Acesso em 26/10/15 
47

 http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-01-24/diretora-do-cratod-discorda-de-internacao-

forcada-e-e-demitida.html Acesso em 26/10/15 
48

 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/14281-governo-erra-ao-focar-o-crack-diz-medico.shtml 

Acesso em 26/10/15 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-01-24/sao-paulo-tem-53-mil-internacoes-a-forca-em-2012-e-supera-registro-de-oito-anos.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-01-24/sao-paulo-tem-53-mil-internacoes-a-forca-em-2012-e-supera-registro-de-oito-anos.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-01-24/diretora-do-cratod-discorda-de-internacao-forcada-e-e-demitida.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-01-24/diretora-do-cratod-discorda-de-internacao-forcada-e-e-demitida.html
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/14281-governo-erra-ao-focar-o-crack-diz-medico.shtml
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esvaziadas as ruas, a tolerância com a diferença tende a diminuir cada vez 

mais. É importante entendermos que a figura do usuário de drogas está 

sujeito a um estigma de outra natureza que o louco. Os anos de ideologia de 

guerra contra as drogas colocaram usuários de droga numa posição 

supostamente ameaçadora, envolvidos com violência, tráfico, transgressão. 

Diante deste cenário, a reação tende a ser proporcional ao incômodo.” 

(ibid) 

 

A política do Programa Recomeço também tem um forte caráter moral, no 

sentido que, através do discurso e das práticas, anuncia um modelo de cidadão, de 

pessoa - livre de drogas e adequado às regras sociais - além de invocar valores tidos 

como desejáveis e universais, como a vida e a saúde. Para exemplificar o que chamo 

aqui de caráter moral, exponho duas opiniões de figuras públicas sobre a internação 

compulsória. A primeira é de Andrea Matarazzo, na época vereador da cidade de São 

Paulo e a segunda de Drauzio Varella, conhecido médico oncologista: 

1. “É covarde, cruel e desumano esperar que o próprio dependente da droga 

tome a iniciativa para se proteger. Se você visse seu filho fumando crack, 

maltrapilho, cambaleante, o abandonaria na rua? Criticar a internação voluntária 

é politizar a tragédia dos que não podem se defender. Cruzar os braços é 

omissão de socorro.” 
49

 

 

2. É uma questão ideológica e não é hora para isso. Estamos numa epidemia, 

quanto mais tempo passa, mais gente morre. Sempre faço uma pergunta nessas 

conversas: 'Se fosse sua filha naquela situação, você deixaria lá para não 

interferir no livre arbítrio dela?' Eu, se tivesse uma filha grávida, jogada na 

sarjeta, nem que fosse com camisa de força tiraria ela de lá
50

 

 

Os discursos políticos e sanitários fazem uma alusão a uma responsabilidade 

social que se assemelharia a de um pai ou mãe preocupados com seus filhos. Assim, o 

Estado simboliza uma espécie de provedor familiar que deve cuidar de seus filhos 

rebeldes, mesmo que eles não desejem. A morte, a noção de doença, de epidemia, a falta 

de autonomia, são questões constantemente invocadas, para justificar a internação e ao 

mesmo tempo sensibilizar a população sobre esta questão. Ao ser feita a pergunta “E se 

fosse seu filho/a” o discurso muda de caráter sanitário para um caráter moral.  
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 http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/01/1221980-andrea-matarazzo-omissao-de-socorro-e-

crime.shtml Acesso em 28/10/15 
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 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/90985-internacao-compulsoria-e-caminho-a-ser-

percorrido.shtml Acesso em 28/10/15 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/01/1221980-andrea-matarazzo-omissao-de-socorro-e-crime.shtml%20Acesso%20em%2028/10/15
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/01/1221980-andrea-matarazzo-omissao-de-socorro-e-crime.shtml%20Acesso%20em%2028/10/15
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/90985-internacao-compulsoria-e-caminho-a-ser-percorrido.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/90985-internacao-compulsoria-e-caminho-a-ser-percorrido.shtml


 

73 
 

Outras críticas são feitas em relação à internação enquanto política pública. A 

Frente Nacional Drogas e Direitos Humanos
51

, movimento no qual fazem parte o 

Conselho Nacional de Psicologia e o Conselho Regional de Serviço Social, apontam 

para falta de outras ações - para além da internação - como medidas de geração de 

renda, inserção no trabalho e moradia. Criticam também o enfraquecimento da rede 

pública de saúde em contraposição com o fortalecimento de um mercado privado que 

gera renda a partir da internação de pessoas. Essas diferentes posições marcam uma 

“disputa em torno da gestão da vida dessa população.” (SILVA; SOUZA; MELO, 

2014). 

Porém, para discutir os argumentos favoráveis ou contrários à prática de 

internação é necessário também explorar os locais onde estas pessoas serão 

efetivamente internadas. No caso do Programa Recomeço, quem cumpre essa função 

são as Comunidades Terapêuticas (CTs) cadastradas no programa através de um edital 

de seleção. As CTs são instituições que podem variar quanto à sua gestão - podem ser 

ONGs, empresas, instituições diretamente ligadas à Igrejas - assim como sua forma de 

sustento, variando entre doações, mensalidades individuais ou repasse governamental. 

Geralmente são casas localizadas em locais afastados da cidade, podendo se configurar 

como sítios, chácaras ou fazendas, onde as pessoas passam regime de internato, ou seja, 

moram lá por um período de tempo. Para além do fim do “vício”, as CTs visam à uma 

“transformação da personalidade do indivíduo, um amadurecimento pessoal” 

(SABINO; CAZENAVE, 2005) que seriam necessárias para possibilitar um retorno do 

usuário à sociedade. 

Para promover estas mudanças as CTs instituem uma série de regras, como a 

abstinência - não só de drogas mas também de sexo – e estabelecimento de uma rotina 

fixa, com atividades e convivência controladas. Poderiam ser classificadas como 

instituições totais (GOFFMAN, 1961) onde o isolamento social dos sujeitos é 

necessário para promover a internalização das regras institucionais e se instaurar o 

processo de aprendizagem (PACHECO; SCISLESKI, 2013). Geralmente o acesso à canais 

de comunicação também é vetado, como celulares, internet e outros. O tratamento é 

focado no sujeito e na sua mudança de comportamento, ou seja, o agente da mudança 

deve ser o usuário e parar com as drogas é uma decisão de sua responsabilidade. O 

discurso religioso encontra-se na grande maioria das instituições, sendo que o estudo 
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bíblico, as orações, as missas e cultos são atividades constantes na rotina. A 

transformação do sujeito aqui se relaciona com uma possível conversão religiosa e o 

tratamento se mistura em suas finalidades: “o projeto terapêutico – apesar de chamar-

se comunidade terapêutica – não existia, uma vez que tudo era administrado pelo saber 

religioso, sem qualquer vinculação a um saber médico, psicológico, pedagógico ou de 

assistência social.” (ibid). Um documento lançado em 2011 pelo Conselho Federal de 

Psicologia
52

, decorrente de uma grande inspeção em Comunidades Terapêuticas em 

todo território nacional, aponta que em todas as CTs inspecionadas ocorriam violações 

de direitos humanos, que variavam de castigos físicos, torturas psicológicas e falta de 

espaço físico adequado. 

Estes aspectos são importantes para ponderarmos algumas questões. A opção 

por privilegiar a internação é uma escolha sanitária e moral, que se reforça ao escolher 

as Comunidades Terapêuticas como equipamentos para isto. As Comunidades tem 

como objetivo em suas práticas uma certa remodelagem do sujeito, inclusive em ações 

que não tem diretamente a ver com o uso de drogas, como a abstinência sexual e a 

conversão religiosa. O que se vê é uma tentativa de adequação social de pessoas 

consideradas desviantes, rótulo que se agrava ainda mais quando falamos de usuários de 

crack moradores de rua – o foco do Programa Recomeço. Os funcionários das CTs nem 

sempre são profissionais da saúde, sendo muito comum a presença dos “obreiros” - que 

seriam próprios internados que sinalizam um bom comportamento, servindo de exemplo 

para os demais. Também é comum a presença de voluntários, ex-usuários, familiares de 

usuários, pastores e padres compondo o quadro de funcionários, o que pode sinalizar 

uma não renovação do discurso, ou seja, as práticas não são questionadas nem 

repensadas, umas vez que todos ali estão inseridos em um mesmo funcionamento 

institucional. 

Para finalizar esta exposição sobre as CTs é primordial apontar o fato delas se 

configurarem enquanto entidades privadas e não como aparelhos que funcionam sob os 

princípios do Sistema Único de Saúde. Além da falta de investimento nos equipamentos 

públicos, quando o Estado se propõe a custear o tratamento de usuários de drogas nessas 

instituições, a internação se configura em um produto. Ou seja, quanto mais pessoas 

internadas, mais verba será repassada à instituição privada. É necessário incluir esse 
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debate ao analisarmos o porquê do interesse em uma política que prioriza tanto as 

internações, uma vez que não existem grandes estudos científicos no Brasil 

comprovando sua eficácia, além de reforçar um modelo que vai contra o preconizado 

pela Política Nacional, que prioriza o tratamento em Redução de Danos. 

O financiamento pelo Programa se dá através do Cartão Recomeço, um 

instrumento criado para controlar a frequência e realizar o pagamento correspondente 

aos dias de internação. O benefício é de R$ 1350,00 mensal por um período máximo de 

seis meses e o usuário deve todo dia fazer sua identificação biométrica na instituição 

para garantir que ele continua internado. O primeiro edital para o cadastramento das 

CTs foi lançado em 21 de Maio de 2013
53

 e previa alguns requisitos básicos como 

ambiente físico adequado, quadro mínimo de funcionários com título superior e médio, 

e outros. Uma reportagem lançada seis meses depois afirmava que apenas 26 

comunidades terapêuticas conseguiram se cadastrar no edital, correspondendo a apenas 

cinco cidades - ao contrário das onze propostas pelo Programa - além do número de 

atendimentos estar bem menos do esperado: “O objetivo era beneficiar 3.000 

dependentes, segundo o governo do Estado de São Paulo. Mas, oito meses depois, em 

meio à polêmica sobre a eficácia da internação, apenas 224 pessoas (7,4%) aderiram 

ao programa e usaram a quantia para tentar se livrar da substância química.”
54

. 

Muitas das Comunidades não possuíam os requisitos mínimos necessários para serem 

cadastradas nos programas, mesmo aquelas filiadas à Febract
55

, demonstrando que o 

governo estadual instituiu uma Política de saúde onde os próprios equipamentos 

escolhidos não estavam aptos a prestar tal serviço. 

                                                           
53

 Disponível em http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/452.pdf 

Acesso em 28/10/15 
54

 http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-12-23/bolsa-crack-nao-atende-nem-10-da-meta-de-

dependentes-em-sao-paulo.html Acesso em 28/10/15 
55

 Febract é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e é responsável pelo acompanhamento 

técnico operacional, apoio administrativo e repasse da verba estadual para as CTs do Programa 

http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/452.pdf
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-12-23/bolsa-crack-nao-atende-nem-10-da-meta-de-dependentes-em-sao-paulo.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-12-23/bolsa-crack-nao-atende-nem-10-da-meta-de-dependentes-em-sao-paulo.html


 

76 
 

 

Imagem 9. Charge que satiriza o papel das CTs 

 

3.3.3 De Braços Abertos – Municipal 

 

Por fim faço a exposição da política de gestão municipal, o Programa De 

Braços Abertos (DBA), implantado em 2013 sob mandato do prefeito Fernando Haddad 

(PT). O Programa, resultado da adesão do município de São Paulo ao programa Crack é 

Possível Vencer, é coordenado pela Secretaria de Saúde e conta com a participação de 

mais outras 13 Secretarias. As atividades do Programa se iniciaram na região da 

“Cracolândia” por ser este o local de uso de crack mais visibilizado da cidade. 

Na concepção e na estruturação da Política, o DBA e o Recomeço se 

diferenciam radicalmente. Optando por não fortalecer o modelo de internação
56

 o 

Programa Municipal vai se apoiar na política de Redução de Danos (RD) aliado à aquilo 

que chamam de baixa exigência, uma postura do Programa que não exige dos usuários a 

abstinência total para serem beneficiados. Segundo entrevista com Myres Maria 

Cavalcanti
57

, que ocupa diversos cargos importantes nos órgãos de saúde do município, 

o DBA oferece um “pacote de direitos”, que inclui moradia, alimentação, trabalho e 

assistência social e de saúde tendo como contrapartida apenas a palavra e a vontade 

manifesta do usuário:  

“Braços Abertos é um ponto de inflexão entre as várias tentativas simplistas 

e higienistas que tentavam com medidas simplificadas resolver problemas 

de alta complexidade. É importante lembrar que essas pessoas já fizeram 

                                                           
56

 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1359667-isolar-dependente-quimico-nem-sempre-

ajuda-diz-prefeitura.shtml Acesso em 28/10/15 
57

 Disponível em http://abramd.org/wp-content/uploads/2015/03/SP-DeBra%C3%A7osAbertos.pdf 

Acesso em 28/10/15 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1359667-isolar-dependente-quimico-nem-sempre-ajuda-diz-prefeitura.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/10/1359667-isolar-dependente-quimico-nem-sempre-ajuda-diz-prefeitura.shtml
http://abramd.org/wp-content/uploads/2015/03/SP-DeBra%C3%A7osAbertos.pdf


 

77 
 

fracassar os protocolos clínicos e pedagógicos tradicionais. A baixa 

exigência é combinada com uma grande disposição de parte dos 

trabalhadores para sustentar vínculos continuados e relações de construção 

de contratualidade. No interstício da práxis vai sendo construído o sujeito-

cidadão. Daí a importância do lema: nunca desistir” 

 

Embora existam muitas definições sobre o conceito de Redução de Danos, 

podemos refletir usando apenas próprio termo: reduzir os danos. Sem prever nenhuma 

técnica pré-estabelecida, material indispensável, profissionais específicos, ou algum 

setting controlado, a proposta é reduzir os danos causados pelas substâncias, sejam elas 

legais ou ilegais. Porém - apesar da falta de definição rígida do conceito - uma 

perspectiva deve ser sempre considerada, e é ela que vai orientar todo trabalho do 

redutor: a perspectiva daquele que usa a substância. Investigar quais são as expectativas 

e ganhos relacionados ao uso, a interação entre as substâncias consumidas e quais as 

potencialidades individuais que podem ser empregadas nesse processo são os pilares 

para construção de uma prática de RD: “Portanto, a RD é constituída, entre outros 

elementos, por uma ética do cuidado que respeita e acolhe às diferenças, não exigindo 

determinados comportamentos ditos saudáveis que devem ser seguidos por todos. Uma 

abordagem que respeita a singularidade de cada sujeito com a proposta de pensar no 

que é possível a partir do que faz sentido para o outro.” (CALIL, 2015). 

Podemos inferir então que, para esse contato mais próximo com os usuários, e 

elaboração de uma prática tão singular, é necessário um vínculo, um contato de perto, 

um reconhecimento do outro e da sua realidade (AYRES, 2004). O Programa De Braços 

Abertos vai assumir essa premissa em suas propostas: “A lógica do cuidado do 

Programa é fundamentada na política de redução de danos, na busca ativa e 

sistemática, na identificação das necessidades dos usuários, levando-se em conta a 

singularidade e as escolhas e possibilidades dos indivíduos.” (COMIS, 2015) Partindo 

do pressuposto que “a prevenção e os cuidados visam a diminuição dos possíveis danos 

à saúde, o estímulo da autonomia e das escolhas, a redução da situação de 

vulnerabilidade/ risco em que se encontra o indivíduo” (ibid). 

Assim no caso da escolha do modelo de internação no Programa Recomeço, 

cabe também aqui uma reflexão crítica sobre o uso da RD enquanto Política Pública. 

Segundo definição exposta no site da ONG É De Lei, as abordagens de Redução de 

Danos teriam como prioridades as populações que se encontram em determinados 
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contextos de vulnerabilidade, entendidas como relacionadas a um ambiente, e não 

unicamente ao indivíduo, ou seja, “A partir deste modelo, as análises e intervenções se 

dão considerando que as pessoas não são a priori vulneráveis, mas que podem estar em 

uma situação de vulnerabilidade.”
58

. Analisando o histórico das implantações de RD no 

Brasil, as primeiras ações estavam muito associadas ao controle do HIV, transmitida 

através das drogas injetáveis, ou seja, um grupo considerado como “de risco”. A 

implantação da política de RD na saúde pública do Brasil seguiu esse caminho e se deu 

principalmente por esse discurso do risco, de diminuição das vulnerabilidades e 

fortemente associada à um alarde sanitário: “num primeiro momento a epidemia de aids 

abriu portas (ainda que pragmáticas) para a atual consolidação dos programas de 

redução de danos; mais recentemente o alarde causado em torno do consumo do crack 

parece ter acelerado a implantação ou a efetivação de políticas de saúde pública 

específicas aos usuários de drogas.” (RUI, 2012). 

Sendo assim, a captura das Políticas de RD pelo Estado enquanto instrumento 

da Saúde Pública pode representar um novo modo de compreensão do fenômeno das 

drogas, ultrapassando as concepções de abstinência e um modelo moral que institui o 

que constituiria uma qualidade de vida; porém, também pode resultar em um 

esvaziamento do caráter político da RD a partir do momento que serve para atuar como 

forma de controle, assumindo noções de vulnerabilidade e de risco: 

“Embora as políticas de redução de danos operem sobre os indivíduos 

propondo a minimização de eventuais problemas provocados pelo consumo 

de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, ainda assim, ela atua por meio 

da governamentalização do controle de si e dos outros, tangenciados por 

concepções que perpassam as noções de vulnerabilidade, risco e 

tratamento, questões que se fazem presentes tanto nos discursos  médicos 

quanto nos jurídicos, que são legitimadas pela ciência moderna” (ROSA, 

2012) 

 

 

Considerando as características da “Cracolândia”, e principalmente o papel 

histórico assumido pelo Estado no território, cabe observar nas ações e práticas do De 

Braços Abertos se a captura dos princípios da RD se dá de forma transformadora, se o 

vínculo, o desejo, as potencialidades são exploradas, ou se o discurso se adequa aos 

interesses de expulsão, higienização e de segurança. Infelizmente as violências 
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perpetradas pelos órgãos públicos na região nos obrigam a manter um posicionamento 

questionador e vigilante. 

Seguindo com a descrição do Programa, foram firmados convênios com hotéis 

da região, criados postos de trabalhos - principalmente varrição das ruas - e cursos 

profissionalizantes, como trabalho com jardinagem e serviços de zeladoria. Para cada 

dia trabalhado – um total de quatro horas – o beneficiário recebe o valor de R$ 15,00 

que pode ser gasto da maneira que ele escolher. A presença nas atividades de trabalho 

ou profissionalizantes não são obrigatórias, dado a proposta de baixa exigência que 

entende que o usuário pode ter dificuldade em aderir totalmente a um Programa que 

regule de forma rígida sua rotina. Essa foi uma das medidas que mais provocou 

polêmica entre os veículos de comunicação, pois se foi levantada a questão do usuário 

poder usar o dinheiro do pagamento para comprar mais crack
59

 e ainda não precisar 

seguir um cronograma fixo de horas. 

Os primeiros beneficiários do DBA eram os moradores da “favelinha” da 

“Cracolândia”, que eram barracos montados com materiais diversos e que ocupavam 

parte das ruas Dino Bueno e Helvetia. Em ação pactuada que se iniciou no dia 14 de 

Janeiro de 2014, cerca de cento e quarenta barracos foram retirados e as pessoas 

encaminhadas para os hotéis, sendo também cadastradas como beneficiárias do 

Programa. Este cadastramento foi a moeda de troca utilizada pela prefeitura para 

desmontar os barracos, que já chamavam a atenção da mídia
60

 e, segundo o 

entendimento da Prefeitura, era ali que se davam as atividades de tráfico:  

“Portanto, a baixa exigência do DBA encontra um limite político: a 

remontagem dos barracos. Eles não são um problema de saúde, tão pouco 

de segurança pública, mas um objeto de exploração midiática. Ao surgirem 

os barracos na segunda metade do ano de 2013, a mídia explorou o fato a 

exaustão. Do ponto de vista da administração municipal, o barraco é local 

propício ao tráfico e objeto de exploração midiática/política. Ele fica fora 

do campo de visão das câmeras do micro-ônibus de vigilância fornecido 

pelo governo federal através do programa Crack, é possível vencer. O 

barraco é um ponto cego (...)” (ALVES, 2015). 
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Imagem 10. “Favelinha” da “Cracolândia”. Fonte: Folha de São Paulo 

 

O início do programa De Braços Abertos chegou a empolgar ativistas, 

trabalhadores e usuários, pois demonstrava uma nova política, baseada em princípios da 

Redução de Danos, sem exigir abstinência, entendendo a necessidade de outros suportes 

como moradia, alimentação e trabalho para oferecer um cuidado integral ao usuário. A 

escolha de cadastrar como primeiros beneficiários os moradores dos barracos foi 

estratégica, pois permitiu que eles fossem desmontados sem conflitos – tão comuns na 

região. Apesar da alegação de que eles seriam os lugares onde o tráfico aconteceria, 

existe também a questão – não declarada – de que os barracos acabam fixando mais as 

pessoas naquele território, o que não é de forma alguma interesse da Prefeitura. Assim, 

ao cadastrar os moradores e deixar de fora os outros, a prefeitura consegue desarticular 

uma organização dos usuários. 

Segundo um texto elaborado pelo Centro de Convivência É de Lei e o Coletivo 

Dar
61

, o Programa foi instaurado sem participação de um Grupo Executivo Municipal - 

que contaria com a presença da sociedade civil - e instalado às pressas, com “uma 

demanda bastante objetiva e pouco nobre: retirar os barracos da “favelinha” que foi 

montada ali na cracolândia e imediatamente atacada pela mídia.
62

”. O texto questiona 

também a falta de perspectiva do Programa, que não havia anunciado quais seriam as 

ações de inserção social, quanto tempo duraria o benefício, a possibilidade de obter um 

emprego formal, se seriam construídos CAPS ou outros equipamentos de saúde. Como 
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a maioria das intervenções na “Cracolândia” têm um caráter imediatista – muito 

permeado pelas emergências de eleições – a implantação rápida do De Braços Abertos 

levantou indagações:  

“A ausência de uma estratégia de longo prazo, ou no mínimo sua 

invisibilidade, é extremamente preocupante, não só pela perspectiva de 

êxito das intervenções como por possíveis interesses escusos que possam 

estar presentes nela – para além dos nada secretos, e evidentes, interesses 

eleitorais. Se o programa De Braços Abertos nasce de uma demanda de 

contenção da população que estava montando seus barracos e criando ali 

uma comunidade – e não diz para onde deseja caminhar no longo prazo -, 

ao mesmo tempo não deixa claro se o projeto se desvincula ou se faz parte 

do processo mais amplo de rapina pelo qual o centro da cidade tem 

passado nos últimos anos em prol da especulação imobiliária. Consciente 

ou inconscientemente, a contenção proposta pelo programa, se 

desvinculada de ações de médio e longo prazo, pode representar uma forma 

gentil de higienização (...)” (ibid) 

 

Outro ponto importante é a associação do Programa com Guarda Civil 

Municipal (GCM). Como o DBA é diretamente ligado à Política federal - que prevê 

grandes investimentos ao eixo Autoridade - ele incorpora esses agentes e os 

equipamentos de vigilância à sua prática de Redução de Danos, produzindo um discurso 

que reduz os usuários da “Cracolândia” a duas categorias: usuários e traficantes. Para os 

usuários, os braços abertos, para os traficantes a prisão. Essa divisão demonstra a falta 

de conhecimento sobre a dinâmica da “Cracolândia”, ou pior ainda, uma forma de 

mascarar as contenções e encarceramento se utilizando de critérios arbitrários para 

diferenciar um grupo do outro. A dissertação de Souza (2015) mostra como se dá a 

diferença de discursos sobre a atuação dos agentes de segurança e a interação na prática. 

Em uma apresentação sobre a participação da GCM no De Braços Abertos, a Inspetora 

da organização pronunciou a seguinte fala: “Vamos identificar, coibir e direcionar. O 

guarda vai ficar nesse ambiente de 3 km, ele vai começar a conhecer as pessoas, o 

suposto usuário, o traficante e vamos tirar desse universo o traficante. Uma coisa é ser 

usuário e outra traficante. São pesos diferentes. O usuário é um doente. O traficante é 

um criminoso, a ação dele é trazer a pessoa pro submundo” (SOUZA, 2015). O próprio 

prefeito Fernando Haddad afirma que o “O objetivo de combate ao narcotráfico sempre 

esteve no nosso horizonte”
63 

e anuncia que para atingi-lo serão feitas parcerias com a 
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Polícia Militar e com o Governo Estadual, contando com a ajuda dos equipamentos de 

segurança federal. 

Meu objetivo nesse capítulo foi resgatar o momento de construção das três 

Políticas Públicas, e mostrar como elas se ligam institucionalmente, qual o discurso e o 

entendimento sobre o uso de crack que embasa suas práticas e as contradições 

existentes. Como já foi citado, o programa Crack É Possível Vencer tem uma ação 

muito mais ampla e fornece financiamento aos dois outros Programas, o estadual e o 

municipal, porém sua atuação também pode ser percebida no território da 

“Cracolândia”. Essas três Políticas atuando ao mesmo tempo em um mesmo território 

demonstram a importância que a “Cracolândia” tem, não apenas no cenário da cidade de 

São Paulo, mas no país. Demonstram também as disputas presentes, entre partidos e 

gestões, discursos sanitários que procuram provar qual a melhor forma de se tratar o 

crack, atores religiosos e agentes de segurança, fazendo da “Cracolândia” um pólo de 

conflitos que acabam por influenciar a dinâmica da região e na vida daqueles que 

transitam por lá: “As disputas que a área movimenta nas agendas das políticas 

municipais, estaduais e federais, as lutas no campo jurídico e os embates incessantes 

entre os diferentes saberes da saúde pública evidenciam que a Cracolândia se 

configurou, nos últimos anos, como um potente conector urbano – um ponto de 

gravitação – no qual se cruzam múltiplas linhas de força, de intensidades e velocidades 

variadas.” (RUI; MALLART, 2015) 
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4. INDO COM O FLUXO – IMPRESSÕES DO CAMPO 
 

Quinta-feira, um sol forte, deviam ser umas onze horas da manhã. Não só 

era minha primeira visita à Cracolândia, mas também uma das primeiras 

visitas ao centro de SP. Tinha pouquíssimas lembranças de algumas 

viagens à Santa Efigênia com minha família, mas sinceramente não fazia 

idéia de onde estava. Sala São Paulo, Pinacoteca, Museu, Estação, tanta 

coisa junta que eu não conseguia visualizar onde terminava um prédio e 

começava o outro. Nisso viramos uma rua e caímos numa praça. Desde a 

saída da estação [Luz] já era possível ver a quantidade de moradores de 

rua que perambulavam por ali, mas ali na praça [Julio Prestes] a 

quantidade aumentava consideravelmente. Eu sinceramente não sabia o que 

esperar da Cracolandia, tinha algumas imagens mentais, provavelmente 

alimentadas por reportagens e afins, mas não sabia como seria ali dentro. 

De longe enxerguei o fluxo. Nem consegui me demorar no olhar porque 

outras coisas já me chamavam a atenção, um ônibus gigante cheio de 

câmeras, uma quantidade absurda de policiais pra um espaço tão pequeno, 

gente gritando vendendo bugigangas, músicas altíssimas saindo de 

radinhos pequenos. Fiquei imaginando como direcionar o olhar em um 

lugar tão cheio de coisas acontecendo. (Caderno de Campo, Abril de 2014) 

 

Minha primeira visita à “Cracolândia” foi um misto de sensações, sentimentos 

conflituosos e experiências sensoriais. Por um lado tentava encaixar as imagens que já 

conhecia com aquele território que estava na minha frente. Aquele lugar, tão 

fotografado e descrito por jornais e mídias, não me pareceu tão assustador, nem as 

pessoas me pareceram zumbis, pelo contrário, me cumprimentaram, perguntavam quem 

eu era, também me ignoravam, riam e interagiam entre si. Ao mesmo tempo meus 

sentidos me confundiam, era música alta, gente gritando, um cheiro forte, o corpo 

começando a suar pelo sol quente. Um espaço contido em alguns quarteirões, 

continuidade das suas ruas, um lugar, com suas regras próprias, com seus moradores, 

suas lendas e suas histórias. E também um não-lugar, parte rejeitada do centro de São 

Paulo, local de trânsito e passagens, fonte de medo, curiosidade e fascínio. 

A “Cracolândia” se traduz por ser uma territorialidade itinerante (FRUGOLI 

JUNIOR; SPAGGIARI, 2010) que em seus anos de existência se deslocou 

consideravelmente, se localizando - durante o período de escrita dessa dissertação - 

principalmente no quarteirão compreendido entre as ruas Alameda Cleveland e Barão 

de Piracicaba. Os equipamentos das Políticas Públicas ao mesmo tempo que 

aumentaram o deslocamento dos usuários – como os hotéis do DBA que estão 

espalhados pelo centro, o trabalho de varrição, o CRATOD – também serviram para 
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concentrar as pessoas, como o ônibus do Crack é Possível Vencer que mantinham os 

usuários sob o alcance de suas câmeras. Durante os dois anos de pesquisa tendas e 

prédios foram construídos, praças reformadas, intervenções executadas. O objetivo 

deste capítulo será unir aquilo que foi experenciado por mim nas visitas de campo com 

a discussão teórica já levantada. 

Nas primeiras idas à “Cracolândia” meu objetivo de pesquisa não estava 

totalmente claro. O foco inicial era o programa estadual Recomeço e as internações em 

Comunidades Terapêuticas porém, conforme minha vivência no campo aumentava eu 

percebia que ele era apenas parte de um grande aparato sanitário-repressivo que se 

instalava no território sob o discurso da Saúde Pública. O momento histórico era único, 

três Políticas Públicas voltando esforços e recursos para um mesmo espaço e com o 

foco em uma droga que sequer tinha um estudo epidemiológico que comprovasse seu 

tão clamado poder destruidor. Conforme Rubens Adorno informalmente apelidou, a 

“Cracolândia” se instaurou como o espaço de Três Poderes, cercada pelos esforços 

federal, estadual e municipal. Com o tempo foram aumentando também as ações 

repressivas, maior presença da Guarda Civil Municipal, anúncios de prisões de grandes 

traficantes, uma prática cotidiana de limpeza das vias, a chegada do Rapa e outros.  

Dentre as possíveis formas de escrever este capítulo escolho por não dividir as 

ações entre as políticas, principalmente porque embora no discurso institucional elas se 

diferenciem, no território muitas vezes essas práticas se fundem. Os usuários transitam 

entre os equipamentos, os profissionais trocam alianças e desavenças, relações são 

formadas, resistências criadas, violências perpetradas. Ao invés de dividir entre 

Programas, agrupo em três principais eixos, Segurança, Saúde e Resistência. Esta é uma 

escolha puramente metodológica no sentido de agrupar discussões em comum, mas 

conforme meu texto avança pretendo demonstrar também as intersecções entre esses 

campos, as práticas que passam de um pólo para o outro. Ao mesmo tempo, a 

“Cracolândia” resiste, produzindo vida nos limites e nas brechas, se apropriando das 

políticas e inserindo sua marca nelas. Juntamente ao dados de campo, uno as 

reportagens divulgadas sobre os eventos, para uma possível comparação entre os fatos 

divulgados e os observados. 

No mapa abaixo aponto os principais equipamentos localizados na 

“Cracolândia”:  
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Imagem 11. Equipamentos públicos na “Cracolândia” 

 

4.1 Segurança 
 

“Que hotel que nada, eles querem é matar a gente”, disse uma dependente grávida 

que corria da polícia.”
64

 

Conforme já foi citado, a ação que inaugura o De Braços Abertos foi a retirada 

da chamada “favelinha”, com desmontagem dos barracos e encaminhamento dos seus 

moradores para os hotéis cadastrados no Programa. A primeira ação foi acordada entre 

os trabalhadores e usuários e não houve grandes conflitos. Porém, no dia 23 de Janeiro 

de 2014 – uma semana depois - a “Cracolândia” foi palco de uma violenta intervenção 

da DENARC (Divisão Estadual de Narcóticos) que tinha como objetivo anunciado a 

prisão de dois traficantes. Policias à paisana detiveram cerca de 30 pessoas, além de 

utilizar contra a população artefatos como balas de borracha e gás lacrimogênio. A ação 

de caráter surpresa e com um uso desmedido e injustificado de força demonstra como o 

território da “Cracolândia” está cotidianamente sujeito a ser violentado pela força 

policial. Como Rui já havia apontado, se referindo a outras práticas violentas 

recorrentes na região, “o atual cenário da “cracolândia” é um campo fértil para que os 
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policiais exerçam toda a arbitrariedade que lhes foi historicamente concedida.” (RUI, 

2012). 

Segundo foi informado pela mídia
65

, a Prefeitura não foi avisada sobre a ação, 

o que gerou atritos entre o poder municipal e o estadual. Diversas referências foram 

feitas à proximidade da Operação com a implantação do DBA, o que poderia dificultar 

o vínculo com os usuários e consequentemente, o sucesso do Programa. Uma nota 

emitida pela prefeitura aponta o repúdio pelo “tipo de intervenção, que fez uso de balas 

de borracha e bombas de efeito moral contra uma multidão formada por trabalhadores, 

agentes públicos de saúde e assistência e pessoas em situação de rua, miséria, exclusão 

social e grave dependência química.
66

”. Uma carta assinada por pesquisadores e 

acadêmicos do campo de estudos das drogas aponta a violação de direitos humanos e os 

prejuízos da abordagem repressiva
67

. Dado o histórico da região e a posição antagônica 

entre gestão da prefeitura e do estado é possível lançar a hipótese de que esta ação teve 

como pano de fundo uma disputa política, que envolve tanto a diferença partidária 

quanto as diversas formas de encarar e lidar com o uso de crack. Com a justificativa de 

prender traficantes, a ação do DENARC atingiu usuários, trabalhadores e desarticulou 

as ações do programa municipal. 

 

Imagens 12 e 13. Ação na Cracolândia no dia 23 de Janeiro de 2014, fonte Estadão. 
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Baltimore é aqui
68

 

No dia 29 de Abril de 2015, o programa De Braços Abertos fez uma nova 

mobilização para acabar com a “favelinha” que havia sido novamente erguida nas 

esquinas Helvetia e Cleveland. O primeiro desmonte e cadastramento dos usuários não 

foi suficiente para evitar que novos barracos fossem levantados, e a justificativa 

utilizada pela prefeitura foi de – mais uma vez – evitar o tráfico que ocorreria no interior 

das precárias edificações. Segundo a GCM, as câmeras não conseguiam captar o que 

acontecia dentro dos barracos, logo era importante uma nova ação. Importante citar 

também dois eventos que podem ter conexão com esta intervenção. Um deles foi a 

inauguração do Teatro da empresa Porto Seguro na Alameda de Piracicaba, que teria 

justificado a mudança do local do fluxo para ruas menos visíveis aos veículos e ônibus, 

em uma tentativa de “maquiar” a região. O outro evento foi a construção de uma praça 

também pela Porto Seguro (RUI; MALLART, 2015), que foi apelidada de Praça do 

Cachimbo. 

A intervenção se deu em uma quarta-feira e foi descrita como uma “ação 

desarticulada da prefeitura e do governo do Estado
69

”. Durante a parte da manhã 

houve o desmonte das barracas e cadastramento dos usuários no programa De Braços 

Abertos, naquilo que foi anunciado como uma “segunda fase” do projeto. 

Posteriormente ocorreu uma visita do prefeito Fernando Haddad e do secretário estadual 

da Segurança Pública, uma aparição conjunta de representantes das duas instâncias - 

municipal e estadual - para legitimar a ação e demonstrar uma suposta parceria. 

“Por volta das 9h30, as barracas dos usuários começam a ficar retiradas 

da Rua Helvétia, sendo deslocadas para a Rua Dino Bueno, a pouco passos 

de distância do local anterior. O objetivo da ação: mover barracas e 

carroças do espaço público, cadastrar novos usuários no programa e, não 

menos importante, possibilitar que a Porto Seguro entregue seu projeto de 

praça finalizado. Assistentes sociais cadastram às pressas. O fluxo, sob 

orientação de lideranças locais, também conhecidas como disciplinas, se 

desloca rapidamente, arrastando tudo aquilo que o constitui, inclusive as 

barracas e as carroças.” (RUI; MALLART, 2015) 

 

Após o prefeito e outras autoridades se retirarem do território dá-se início a 

mais um episódio de violência e confronto envolvendo os agentes de segurança. As 
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versões mudam conforme os meios que as veiculam: “Policiais militares à paisana que 

circulavam na região foram „descobertos‟ por um grupo de viciados que se aproximou 

e tentou agredi-los”
70

; “Lá, um policial civil estava filmando os dependentes, que se 

sentiram desconfortáveis e foram cobrar o porquê. Quando ele (o policial) ficou 

pressionado pelos moradores, sacou a arma de fogo e deu um tiro na garganta de um 

morador”
71

. O resultado foi um número de pessoas feridas, trabalhadores e ativistas 

acuados e mais uma vez, uma divergência entre discursos e ações municipais e 

estaduais. 

Essa ação, seguida ao desmonte da “favelinha”, se assemelhou à ação do dia 23 

de Janeiro, com diferença que a repressão veio em menos tempo - neste caso em questão 

de horas. É possível perceber a mudança de postura do programa De Braços Abertos. 

Aqui, a ação ostensiva passa a ser prioridade, a “caça” aos traficantes justifica a 

remoção violenta de usuários e apreensão de suas posses. Se no primeiro desmonte o 

discurso era de caráter conciliatório, aqui não há diálogo. Com o objetivo de evitar a 

formação de novos barracos, foram apreendidos bens como cobertas, lonas e carroças. 

“A prefeitura pegou minha carroça e não me deu nenhuma advertência, não me 

explicou por que estava tirando; então, posso concluir que ela me roubou, né?” (RUI; 

MALLART, 2015). 

Cadastram-se os usuários, reprimem os traficantes. A GCM supostamente faz o 

policiamento no modelo comunitário, mas quando os confrontos eclodem abre espaço 

para que a PM intervenha violentamente. Entidades culpabilizam umas às outras, ora o 

problema é social, ora é de responsabilidade da polícia. Alguns trechos de reportagens, 

retirados do jornal Folha de São Paulo na época da intervenção, demonstra esses 

antagonismos: 

1) “Como Luciana Temer afirmou em uma reportagem: “Ela diz que, embora o 

programa Braços Abertos (...) tenha se “fortalecido”, o fluxo cresceu em 

decorrência do aumento do tráfico, que, segundo ela, não vem sendo combatido 

pela polícia. “Redução de danos no meio do caos fica difícil”, disse Temer.” A 
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PM rebate a declaração da secretária e diz que o combate é frequente. Nesta 

quarta-feira, a polícia fez uma apreensão de heroína na área.
72

” 

2) “O cerco aos frequentadores da cracolândia, a fim de evitar a construção de 

novos barracos, continua firme: há homens da Guarda Civil Metropolitana em 

todas as esquinas. A Polícia Militar, que havia "desaparecido" do local no dia 

seguinte à operação da prefeitura, também mandou dezenas de policiais para a 

cracolândia no início desta tarde.
73

” 

3) “Durante ação para a retirada de barracos erguidos por viciados na região na 

última quarta (29), o prefeito Fernando Haddad (PT) disse que contava com a 

ajuda da Polícia Militar para impedir o retorno da "favelinha". O secretário 

Alexandre Moraes, porém, disse que aquele é um problema social, não de 

segurança pública.
74

” 

 

O resultado desta ação foi a mudança de local do fluxo, o início da prática da 

limpeza e ação do Rapa - que será descrito em seguida - e o reconhecimento da já 

evidente falta de comunicação e acordo entre prefeitura e estado. O que era pra ser um 

novo momento de inclusão no programa de Redução de Danos acabou sendo uma 

brecha para as pessoas tivesse seus direitos violados, bens apreendidos e um aumento 

do número de agentes de segurança no território, deixando os moradores mais expostos 

à violência por parte desses órgãos. Abaixo reproduzo meu caderno de campo, de uma 

visita ocorrida poucos dias após essa intervenção: 

A praça Julio Prestes estava vazia. Do lado da banca de jornais havia uma 

barraca, dessas de praia, com o banner da Porto Seguro e alguns GCMs 

estavam ali se protegendo do sol. O ônibus estava estacionado em cima da 

praça também. Fomos entrando (neste dia fui acompanhada do Padre Julio 

e do pessoal da Pastoral de Rua) pela Cleveland, onde costumava ficar o 

fluxo. A tenda do DBA estava vazia para variar, com a televisão ligada 

para ninguém e a unidade Helvetia também estava esvaziada. Chegando na 

Dino Bueno confesso que me assustei um pouco. Apesar de já estar quase 

acostumada com a Cracolandia, me surpreendi com a intensidade do fluxo. 

Pelo fato da polícia ter tocado todo mundo para uma única rua estreita, ele 

estava extremamente concentrado. Decidimos ficar ali na esquina e irmos 

entrando no fluxo aos poucos. O pessoal estava bem desconfiado. Estava 
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com o L. e um usuário veio perguntar quem éramos. Após nós o 

acalmarmos, “não, não somos repórteres”, ele veio falar, que aquela 

semana estava “fogo”, um monte de gente fotografando, polícia tocando. 

Perguntei se era por causa do desmonte da favelinha e ele respondeu: 

- Não importa porque que é, eles inventam porque é, não importa. De noite 

tava pesado, agora tem esse monte de policial aí. 

Realmente neste dia estava bem difícil conversar com o pessoal. Fiquei 

distribuindo água e esperando ouvir alguma conversa ou simplesmente 

observar as coisas. A dinâmica ali tinha mudado um pouco, parecia que 

estava todo mundo esperando algo ruim acontecer. (...) (Caderno de 

Campo, Maio de 2015) 

 

Gentrificação – A “Portolândia” 

“Quem tá na rua, tomando a rua, não tem Portolândia aqui não, é mostrar que por 

mais que a galera seja usuária de drogas, tá todo mundo vivo. Antes de ser usuário, já 

era uma pessoa, continua sendo uma pessoa.”
75

 

Como exploro no item anterior, uma das hipóteses para a mudança violenta do 

local do fluxo em Abril foi a inauguração do teatro da Porto Seguro. Com uma grande 

quantidade de prédios ocupados na região, essa empresa se expande cada vez mais no 

centro de São Paulo, tendo uma filial que se localiza nas imediações da “Cracolândia”. 

As ações da Porto Seguro não se limitam ao espaço compreendido do seu prédio, mas 

ela produz relações com os diversos atores que fazem parte do território, como parcerias 

com a prefeitura, com a reforma da praça Largo Coração de Jesus
76

 e a praça do 

cachimbo; com os profissionais da segurança pública polícia: “Ali na praça Julio 

Prestes os policiais permaneciam aglomerados embaixo de tendas da Porto Seguro, 

que teria sido colocada ali justamente para protege-los do Sol.” (Caderno de Campo, 

Maio de 2015); e até entre os usuários: “Um homem estava inconformado pois sua 

sacola de roupas havia sido levada pelo rapa
77

. Estava visivelmente alterado e não 

acatava a ordem de abaixar a voz, continuando a gritar, deixando inclusive os outros 

usuários nervosos. Disse que era um absurdo, que ele trabalhava pra Porto Seguro, 

que só porque ela estava fechada [era dia de domingo] os policiais estavam falando 
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 O termo “Portolândia” foi cunhado pelos usuários, em uma referência à influência da empresa Porto 

Seguro na região: https://medium.com/@otroscarnavales/blocol%C3%A2ndia-o-carnaval-da-

cracol%C3%A2ndia-8245e98ca621#.leg3lhobh acesso em 01/03/2016 
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 [http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/68308/cracolandia-ganha-base-24-horas-e-nova-praca] 

Acesso em 28/09/2015 
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 O Rapa é a prática policial de passar recolhendo os pertences dos moradores de rua, com justificativas 

que variam de medidas sanitárias a de segurança. 

https://medium.com/@otroscarnavales/blocol%C3%A2ndia-o-carnaval-da-cracol%C3%A2ndia-8245e98ca621#.leg3lhobh
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aquilo, que ele protegia os taxis que circulavam ali e não deixava ninguém roubar o 

celular de quem trabalhava lá. (Caderno de Campo, 2015). 

Nessas relações surgem também embates, deflagrados através das ações 

policiais e do Estado. No dia 06 de Maio foi a inauguração oficial do Teatro da Porto 

Seguro, localizado na Barão de Piracicaba nº 740, a poucos quarteirões de onde se 

localiza o fluxo, poucos dias após a desmontagem do dia 29 de Abril. Ativistas e 

trabalhadores atribuíram a ação truculenta como uma tentativa de “limpar” a área, 

dispersando os usuários e deslocando o fluxo para um local mais escondido, com o 

objetivo de deixar a região mais agradável. Importante notar a repetição das práticas, 

equipamentos culturais são construídos e reformados na região – lembrando da Sala São 

Paulo, Pinacoteca, Museus – mas são acessados por um público que não reside na 

região, muito menos pelos moradores de rua. 

 

Imagem 14. Protesto realizado por profissionais e ativistas na Inauguração do Teatro Porto 

Seguro.  

 

Outro importante espaço do território modificado pela empresa foi uma praça, 

que ficou conhecida como Praça do Cachimbo. Localizada na esquina das ruas Helvetia 

e Cleveland, o espaço concentrava o fluxo até meados de 2015. Essa praça é um espaço 

que foi cimentado, colocado alguns vasos com plantas e bancos também de cimento. 

Segundo a secretária de Assistência Social e Desenvolvimento de São Paulo Luciana 

Temer
78

, a praça seria um local mais adequado para que os usuários ficassem, 
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 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1628606-prefeitura-vai-construir-praca-para-os-

usuarios-da-cracolandia-diz-secretaria.shtml acesso em 08/11/15 
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92 
 

quebrando com a ideia do fluxo, e incluindo mais um espaço de práticas de Redução de 

Danos. Porém, durante minhas visitas no território constatei que ele estava quase 

sempre vazio ou utilizado por poucos trabalhadores que descansavam. Segundo os 

próprios usuários, a GCM não permite que eles permaneçam na praça por muito tempo. 

Retomando o conceito de gentrificação, seu processo clássico estaria 

relacionado com a mudança de classe em um bairro pelas moradias, uma espécie de 

“aburguesamento” da população que reside ali (ALVES, 2011). Porém alguns autores 

(SMITH, 2006) já utilizam o conceito de gentrificação em um sentido mais ampliado: 

“Para além da moradia, pode indicar a ocupação cultural dos espaços, com a expulsão 

– ou ao menos a tentativa de – das populações de menor poder aquisitivo das áreas que 

concentram os equipamentos culturais” (ALVES, 2011). O que entra em jogo é um 

discurso valorativo do que seria melhor para o bairro, uma exaltação de uma dita cultura 

– acessível a uma minoria – em detrimento do direito de permanência das pessoas: 

“Com o discurso da requalificação, da limpeza da área dos perigos 

presentes (especialmente representados pela presença dos usuários de 

drogas, mendigos, sem teto e população de baixa renda que vive nos 

cortiços), o poder público, associado à iniciativa privada, consegue, por 

meio da mídia, apoio de boa parte da população paulistana que desconhece 

os protestos e a vida existente na localidade.” (ibid). 

Para analisar mais profundamente o papel da Porto Seguro no território, e as 

mudanças promovidas por ela na “Cracolândia” seria necessário um estudo mais 

aprofundado, que conseguisse chegar nas raízes desses acordos entre poder público e 

privado e os efeitos decorrente deles. Porém, a pesquisa de campo já dá sinais de como 

a presença da empresa, e sua influência sobre o território interferem no cotidiano das 

pessoas que por ali transitam, intensificando as ações repressivas e reforçando os 

processos de “revitalização”, que autorizam as práticas higienistas de expulsão dos 

usuários do território. 

 

Confinar para Vigiar 

Neste tópico exploro dois mecanismos de gerenciamento de território que 

tiveram início na “Cracolândia” e remetem a uma mesma prática: o confinamento dos 

usuários. 

 



 

93 
 

 

Figura 15. Interior do ônibus do programa Crack É Possível Vencer 

 

O primeiro mecanismo a ser abordado é representado pelo ônibus do programa 

Crack É Possível Vencer e complementado por todo um aparato de segurança, 

financiado pelo eixo Autoridade do Programa. O De Braços Abertos não prevê 

diretamente nos seus decretos a presença de aparatos de segurança pública, porém 

profissionais da GCM foram treinados para atuar especificamente no Programa. Esta 

presença maciça da GCM foi possível graças aos investimentos previstos no programa 

federal: “Pelo programa “Crack é Possível Vencer” o Governo Federal disponibilizou 

para a PM e a GCM 10 bases táticas, 10 viaturas e 20 motos, para identificar, 

monitorar e combater a atuação das organizações criminosas na região Metropolitana, 

além de desarticular a influência sobre os usuários de substâncias psicoativas. 

(Material de Apresentação do Programa).” (SOUZA, 2015) 

Segundo Souza (2015), que acompanhou o curso de capacitação dos GCMs para 

atuar no território, a proposta para a guarda seria de realizar um trabalho humanizado, 

intersetorial, que garantisse a segurança e a efetividade do trabalho dos agentes da 

assistência e da saúde. A ideia dessa polícia de proximidade ou policiamento 

comunitário era apresentada com a esperança de quebrar alguns paradigmas e instaurar 

um novo modelo de polícia e segurança, mais adequado às características da 

“Cracolândia”. Foi sob esta justificativa que o número de GCMs aumentou 

consideravelmente na região após a implantação do DBA: 

“Segundo relatos dos profissionais de saúde e assistência social que 

trabalham na região, anteriormente, o policiamento cotidiano era marcado 
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por ações esporádicas ao longo do dia. Algumas dessas ações visavam à 

realização de apreensões de drogas (Pinheiro-Machado, 2008; Rui, 2012), 

outras ainda, promoviam a circulação dos usuários pelo espaço urbano, 

chamado de ―jogo de gato e rato (Rui, 2012). Essas eram as formas de 

policiamento rotineiro (...) Atualmente, a ação policial é justificada pelo 

princípio do policiamento comunitário, que se efetiva pela massiva 

presença de guardas civis” (SOUZA, 2015) 

 

Além de aumentar a quantidade de agentes, o policiamento comunitário do 

Crack é Possível Vencer – e consequentemente do DBA – também prevê a presença das 

bases comunitárias móveis que contam com videomonitoramento para auxiliar no 

planejamento de ações. Uma destas bases móveis é justamente o ônibus que foi 

apelidado na região como ônibus BBB, uma referência tanto ao personagem do livro de 

George Owel
79

 quanto ao reality show da televisão
80

, sendo que a comparação se dá 

pelas câmeras acopladas ao veículo que serviriam para filmar os usuários 24 horas por 

dia. Uma das justificativa da presença do aparato seria a necessidade de distinguir os 

indivíduos, reservando a prisão para aqueles que se configurassem como traficantes e o 

tratamento e acesso à serviço apenas para os usuários. 

Até meados de Abril de 2015, quando o fluxo se concentrava na esquina das 

ruas Helvetia com a Cleveland, os indivíduos muitas vezes ao dia eram confinados para 

permanecerem sob as vistas do ônibus. Foram presenciadas cenas onde usuários que 

estavam fumando em algumas das ruas próximas eram coagidos por policiais para 

permanecerem na esquina, pois apenas ali o uso era liberado: 

 

A garoa que tinha começado logo ficou mais forte e logo estava chovendo 

bastante. Fui me refugiar na tenda do DBA e imaginei que logo ela estaria 

cheia de gente querendo fazer o mesmo. Conforme os minutos passaram e 

isso não aconteceu, fui até o portão dar uma olhada. Deu para perceber 

que os policiais (GCMs) insistiam em manter as pessoas ali perto do 

ônibus, mesmo com a chuva ficando cada vez mais forte. Em dado momento 

eles finalmente desistiram, quando a grande maioria já estava encharcada. 

(Caderno de campo, Abril de 2015) 

 

Tomar chuva e sol, o uso da imagem, a filmagem incessante e o confinamento 

eram incluídos como parte do pacote de medidas que vieram junto da polícia 
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 Uma referência ao Grande Irmão, personagem que exerce o controle total da sociedade criada pelo 

livro. 
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 Programa televisivo do tipo reality show onde os participantes ficam confinados em uma casa, sendo 

filmados e expostos 24 horas por dia. 
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comunitária, e violação da imagem e privacidade das pessoas se justificaria pelo 

argumento de conter o tráfico. Essa diferenciação entre traficante e usuário já foi 

levantada por alguns autores (SOUZA, 2015) e é algo muito discutido entre os 

trabalhadores da região. Por ser uma região com sua própria dinâmica, a pedra de crack 

no território vira moeda de troca, e não apenas de dinheiro. Durante a pesquisa de 

campo foram presenciadas trocas que envolviam favores, dinheiros, serviços e até 

comida. Por essa diversidade de relações, por uma falta de objetividade na lei 11.343 e 

pelo acúmulo de estigmas e estereótipos, as fronteiras entre usuários e traficantes na 

“Cracolândia” se borram de acordo com o interesse estatal. Por exemplo, quando 

alguma reportagem sobre a região sai em jornais ou revistas é de conhecimento dos 

usuários que existe a chance de mais pessoas serem detidas, para saciar uma demanda 

gerada pela mídia de “ações efetivas”, além de épocas de eleições que também 

registram grandes números de prisões. 

“O conhecimento sobre a forma de ação dos traficantes, como se dá a 

dinâmica da venda de drogas é um ponto levantado pelos agentes de 

segurança. Afirmam poder inferir qual é aquele que pratica tal delito, seja 

por meio de instrumentos tecnológicos, seja por meio da observação - e 

consequente ação - que permite reconhecer a prática de um crime tomando 

por referência elementos como vestimenta, o corte de cabelo, etc. Em 

contraponto a essa referida capacidade de identificação tem-se o 

argumento de que a fronteira entre quem é traficante e quem é usuário na 

região da “cracolândia” é porosa, o que tornaria recorrente as prisões de 

usuários.” (SOUZA, 2015) 

Uma consequência da presença do ônibus foi o aumento de detenções. Porém, 

segundo relato de trabalhadores da região, as pessoas que são detidas são na maioria das 

vezes pequenos “vapores”
81

, ou seja, usuários que não representam grandes mudanças 

no abastecimento de droga a região. A constante vigilância que foi realizada em nome 

de uma justificativa – estrangular o acesso do crack à região – no final se configura 

como uma violação da imagem dessas pessoas, somada à um incessante controle sobre 

seus cotidianos. Segundo reportagem do jornal O Globo de 2013
82

, o investimento 

federal nos aparelhos repressivos anunciado que até então era de cerca de 13 milhões 
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 “Um vapor, como são alguns de nossos interlocutores, não é muito mais que um usuário de crack, 

momentaneamente incumbido de abastecer de pedras, certo local de consumo. Porém, este mesmo vapor 

obtém estas pedras em um ponto de venda com outras pessoas de vínculos mais estreitos com o tráfico e 

nem sempre usuários de crack.” (Ygor Alves, 2015) 
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 http://oglobo.globo.com/brasil/governo-federal-investe-em-arsenal-contra-consumo-do-crack-

10741276 Acesso em 10/11/15 
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em armas não letais pelo programa, incluindo aí pistolas de eletrochoques, gás de 

pimenta e outros aparatos. 

A presença da GCM é entendida como diferente da Polícia Militar pela 

população que transita pela “Cracolândia”. Embora ambas sejam de instituições de 

segurança pública, a PM está mais relacionada aos conflitos, Quando a polícia (PM) 

chega é porque o negócio tá feio, esses aí a gente nem assusta mais porque já 

acostumou” (Caderno de Campo, Junho de 2015). Porém o fato da GCM já estar 

“acostumada” e ter virado parte do cenário desde a implantação do DBA instaura uma 

nova forma de repressão, aquela que impõe o cerceamento e a vigilância constante. 

Enquanto a PM bate, dispersa e assusta, a GCM – sob o discurso do policiamento 

comunitário – cumpre o papel de manter os usuários ali sob controle. Após a mudança 

do fluxo, em abril de 2015 e inauguração da Praça do Cachimbo a GCM praticamente 

começou a cercar o território com seus carros, posicionando-os na esquina da Cleveland 

com Helvetia, na frente da Praça do Cachimbo, no final da Helvetia com a Barão de 

Piracicaba outro e nos extremos da Dino Bueno, na intersecção com a Julio Prestes e no 

final com a Alameda Glete, perto da Porto Seguro.  

A prática aqui é de controle do trânsito dos corpos. Nem todos podem circular 

por ali, nem mesmo sair do perímetro. Os episódios de violência explícita ainda são 

recorrentes porém, ela também se dá de modo mais silencioso, no confinamento, no 

cerceamento da mobilidade. O DBA e o Programa Crack é Possível Vencer, apesar de 

se pautarem no discurso da saúde, aumentam a repressão no território ao multiplicar a 

quantidade de Guarda circulante e permitir práticas como a filmagem dos usuários e a 

revista. São os discursos e equipamentos de saúde e repressão coexistindo, se 

alimentando e se contradizendo. 

O próximo mecanismo a ser descrito refere-se ao Rapa e à limpeza diária do 

fluxo, ações que se iniciaram após a segunda desmontagem da “favelinha”, com a 

justificativa de evitar a todo custo a formação de novos barracos. O Rapa é uma prática 

comum da Segurança Pública de SP que consiste em passar com um caminhão e 

funcionários recolhendo os pertences dos moradores de rua. Os motivos são diversos: 

questão sanitária, “incentivar” as pessoas a buscarem os abrigos, não entulhar as ruas e 
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outros. Em certos casos já foram retirados até animais de estimação das pessoas
83

. Além 

de cobertas e roupas, que protegem as pessoas do frio, também são levadas as carroças, 

utilizadas para reciclagem, transporte, e que geralmente são a fonte de renda dessas 

pessoas. 

A presença da GCM já faz parte da paisagem da “Cracolândia”, se 

configurando como um dos múltiplos atores que circulam cotidianamente por ali. Rui 

(2012) descreve duas estratégias que se destacavam entre os agentes de segurança na 

época da sua pesquisa: fazer os usuários circularem – evitando a concentração – e o 

cerceamento, uma prática que até então “jamais é admitida em discursos públicos pelo 

alto oficialato”. Olhando para a prática atual e diária do Rapa e da limpeza, podemos 

inferir que esta prática saiu do discurso oculto para a prática cotidiana: 

Em um dado momento, em que estávamos no meio do fluxo, as pessoas 

começaram a gritar: “o rapa!”. O Rapa era um ônibus que ia passando 

obrigando as pessoas a se deslocarem. Junto dele vinham os policiais 

gritando, acordando aqueles que dormiam e literalmente tocando as 

pessoas. Um homem nos disse que aquilo acontecia pelo menos três vezes 

por dia e o objetivo era não deixar com que as pessoas se acomodassem, 

evitando a montagem de barracos novamente. As pessoas iam se levantando 

e tirando suas poucas coisas da rua. Fiquei imaginando como é a sensação 

de não se ter posse alguma e ainda assim ser obrigado a ficar a movendo de 

um lado para o outro. (...) Nos movemos para o final da Dino Bueno para 

acompanhar a “limpeza”. O fluxo, que já estava apertado na Dino, ficou 

estrangulado ali na frente da Praça Coração de Jesus. (...)Voltei para o 

começo da Dino para pegar mais água e me deparei com a cena mais 

absurda: um enorme caminhão de água vinha descendo a rua, jogando uma 

mistura de água e sabão, terminando mesmo a limpeza. A coisa toda é 

muito higienista. O Padre comentou: “vamos ver se ele vai jogar água no 

irmão”. Havia um homem dormindo na calçada atrás de nós, enrolado na 

coberta. O homem com a mangueira não o acertou, assim como não 

acertou a gente. Assim que o caminhão passou tocando as pessoas, já 

vieram os funcionários da limpeza varrendo a rua. Realmente, muito lixo 

era retirado. Essa associação segurança-limpeza é uma coisa muito 

próxima. (...) No final da Dino, perto da Porto, presenciamos um 

“conflito”. Um usuário foi impedido de levar sua trouxa de roupas, porque 

teoricamente ele poderia usar aquilo para fazer uma barraca. Isso me fez 

lembrar algumas reflexões que fiz sobre umas reportagens que estava 

lendo, eles dizem que as barracas serviam para as pessoas passarem droga 

e traficarem, porém o tráfico no local sempre existiu, com ou sem barraca. 

Esquecem que as barracas também servem para proteger do frio e do sol, 

para garantir o mínimo de privacidade. (Caderno de Campo, Maio de 

2015) 
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Nessa limpeza qualquer posse pode ser retida, pois o critério utilizado é de 

remoção de qualquer material que possa ser utilizado para formar barracas, passando 

pelo crivo da GCM. Já presenciei a retirada de lonas, de caixas de madeira, de isopor, de 

cobertas, mochilas, guarda-chuva e até uma bicicleta. Apesar de ser uma prática que 

poderia ser considerada necessária - limpar e retirar entulho das ruas - o caráter da ação 

é higienista, no sentido de limpar as vias não de sujeira, mas de pessoas, de objetos de 

suas posses. Uma prática que legitima um discurso daquilo que seria considerado 

“limpo” ou não. O contingente de guardas destacados para realizar tal ação é 

desnecessariamente grande e os usuários frequentemente são retirados à força das ruas. 

Existem casos ainda de alguns usuários que estão em um período de uso mais abusivo 

de crack e entram em um ciclo que podem entrar em um estado de profundo torpor de 

sono. Estas pessoas muitas vezes não chegam a se levantar quando a varrição começa, 

correndo o risco de serem agredidas pelos guardas e obrigadas a se levantar: 

Um usuário estava deitado de forma extremamente torta no chão e parecia 

que nem havia percebido o movimento dos guardas. Alguns pessoas 

tentaram acordá-lo, mas ele não tinha nem reação Um profissional da 

limpeza chegando perto chamou um guarda, que foi lá e começou a cutucar 

o homem com a bota, de forma leve a princípio, mas foi se intensificando. 

Nisso chegaram mais dois e o puxaram pelos braços, obrigando-o a ficar de 

pé. O coitado do homem estava totalmente fora do ar, e os guardas o 

arrastaram para uma parede, obrigando-o a ficar de pé enquanto o 

caminhão com água passava. (Caderno de Campo, Maio de 2015) 

 

A limpeza ocorre três vezes ao dia em horários aproximados entre 9h, 15h e 

18h30 e dependendo do clima as ruas não chegam a secar de uma limpeza a outra. Ela 

começa no início da Dino Bueno com a Helvetia onde uma linha de GCMs, muitas 

vezes acompanhados pelo IOPE – Inspetoria de Operações Especiais ou como um 

usuário descreveu o “bope da GCM” – vai andando pela via, empurrando os usuários 

que muitas vezes na pressa acabam deixando pertences para trás. Um segundo 

contingente de guardas permanece no final da Dino, para impedir que os usuários se 

dispersem, e os concentram na frente do Largo Coração de Jesus. Após liberação da rua 

alguns profissionais de jaleco laranja passam junto a um caminhão recolhendo os 

pertences que ficaram na rua, sendo seguido pelos garis que passam varrendo a rua. Em 

seguida é a vez de um caminhão, com uma mistura de água e sabão, passar junto a um 

funcionário que lava a rua inteira, muitas vezes acertando pessoas e até os comércios 
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que permaneceram abertos. Para finalizar os usuários são empurrados de volta para rua, 

mas para isso tem que passar pelo “corredor polonês”, um cordão formado pelos 

guardas que termina de recolher aquilo que os usuários conseguiram carregar, além de 

realizar revistas em busca de drogas e outros. 

A prática diária da limpeza da limpeza obriga os usuários a se concentrarem 

em um espaço delimitado e a se moverem por determinado perímetro durante horários 

específicos do dia. O Rapa retira destes usuários seus pertences pessoais, aumentando 

ainda mais a carência material desses sujeitos – em uma visita ao campo conversei com 

um usuário que afirmou que já havia perdido duas cobertas naquele dia e por isso teria 

que procurar vaga em um albergue para passar a noite. A vigilância constante, 

executada pelas câmeras, ônibus e pelos agentes de segurança garantem que os usuários 

estejam absorvendo as novas práticas e deixando claro que todos ali estão expostos e 

vulneráveis à violências e detenções – afinal aos olhos da polícia todos são possíveis 

traficantes. Esse conjunto de intervenções instala uma prática no território de 

Confinamento. Ao contrário de outras ações – como a Operação Limpa ou Sufoco -  a 

repressão aqui não consiste necessariamente na dispersão dos usuários ou na violência 

concentrada em ações pontuais. A vigilância se envolve no cotidiano, se infiltra nas 

práticas e se constrói de modo que ao longo do tempo seja absorvida pelos usuários. A 

impressão é que para os órgãos estatais seria mais interessante confinar os corpos em 

um mesmo espaço, para que possam ser vigiados, tratados ou presos do que dispersá-los 

pela cidade. 

Segundo um ativista, um guarda ao ser abordado sobre qual a justificativa para 

a realização diária daquela ação, respondeu que era uma forma de “obrigar as pessoas a 

entrarem para a Redução de Danos”. Esta fala e o fato desta prática ter sido realizada 

após a intervenção que fez o cadastro dos usuários no De Braços Abertos, mostra a 

associação entre a limpeza e o Programa. A lógica também nos remete à Operação 

Sufoco que tinha como fim levar os usuários a procurarem tratamento através da dor e 

do sofrimento. Ação semelhante também era realizada em 2000
84

, quando as ruas eram 

lavadas com detergente todas as noites para coibir o tráfico. Dada a prática diária e 

constante, os usuários acabaram por naturalizar o processo e deixando de se confrontar e 

aos poucos a GCM conseguiu ir controlando os corpos, que ficam reféns desse 

deslocamento compulsório. Importante destacar que esta limpeza só ocorre na via do 
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fluxo, sendo que as ruas adjacentes permanecem com lixo acumulado. Um processo que 

se iniciou com a retirada das barracas e com a promessa de cadastramento no programa 

Municipal, e que hoje mobiliza um grande contingente de Segurança Pública para retirar 

os objetos pessoais dos usuários, além de controlar seu deslocamento. Mais um 

atravessamento entre Políticas de saúde e práticas cotidianas de repressão. 

 

Imagem 16. Caminhão de água na rua Dino Bueno 

 

Imagem 17. Agentes da limpeza e da segurança retiram pertences dos moradores 

4.2 Saúde 
 

Equipamentos 

Os dois principais equipamentos do De Braços Abertos e do Recomeço se 

localizam na rua Helvetia, praticamente um de frente para o outro. Além de serem 
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espaços com o objetivo de oferecem alguns serviços aos usuários, também dão 

visibilidade aos programas, uma forma explícita e física de que algum trabalho está 

sendo feito no local. Não falta Estado na “Cracolândia”, mas a questão é, como ele se 

manifesta (RUI, 2012). No caso dos equipamentos, as gestões -  municipal e estadual - 

se manifestam também através das escolhas dos serviços prestados e no modo como isto 

é feito:  

“No acesso para as demais ruas do bairro estão dois serviços de atenção 

aos usuários de drogas: um do município e o outro do Governo de Estado. 

São dispostos exatamente um em frente ao outro em cada lado da rua. 

Surpreendentemente um deles evidencia uma precariedade estrutural, e o 

outro exibe uma estrutura de qualidade que não dialoga com o modo de 

vida das pessoas que usam drogas da região.” (CALIL, 2015) 

 

A Unidade Recomeço Helvetia é o equipamento do Recomeço, que diz respeito 

ao prédio localizado na rua Helvetia que foi reformado. Segundo dados institucionais, o 

prédio teria previsão de ter onze andares, com uma “enfermaria de desintoxicação, com 

21 leitos, e 30 vagas em apartamentos de moradia assistida para uma reinserção social 

protegida.
85

” e a previsão era de que até 2015 o prédio estivesse concluído. Quando ele 

foi recém inaugurado, no meio do semestre de 2014, haviam apenas dois andares 

funcionando e a construção havia sido interrompida. No primeiro andar existem 

banheiros equipados com chuveiros para os usuários e até então eram distribuídos kits 

de banho, com sabonete, toalha e outros. Também era oferecido um serviço de corte de 

barba e cabelo. Após um dia onde vários usuários passaram por lá, um deles comentou 

comigo “agora tá todo mundo com a mesma cara”. No início o acesso ao prédio era 

livre sem nenhuma forma de identificação, porém após alguns meses a entrada ao 

segundo andar passou a ser mediada pelos seguranças, que pegavam nome e horário de 

entrada. A equipe se dividia em dois turnos, um da manhã e um da tarde, que eram 

compostos por uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga, uma assistente social, duas 

enfermeiras, quatro técnicas de enfermagem, dois educadores físicos e 

aproximadamente dois seguranças. No segundo andar do prédio há uma academia nova 

e bem equipada e algumas salas para atividades, que podem ser yoga, terapia em grupo, 

oficina de alfabetização e outros. 
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O espaço é extremamente contrastante com a rua. A ideia de hospital, de 

assepsia e de higiene está muito colocada. A primeira vez que entrei no equipamento o 

que me chamou mais atenção foi o cheiro de produtos de limpeza, que se diferenciava 

muito do cheiro de fora, de uma forma quase exagerada. Uma equipe de limpeza estava 

em constante trabalho e os banheiros eram limpos a casa três banhos, em alguns casos 

até menos. Todos os funcionários usavam jalecos brancos – uma diferença por exemplo 

daqueles que trabalhavam na rua, com jalecos de tons mais cinzas. 

 

Imagem 18 e 19. Unidade Recomeço Helvetia, sala de barbearia e academia. 

 

Uma irregularidade, envolvendo o Espaço Helvetia demonstra os conflitos de 

interesses envolvendo questões políticas, interesses financeiros e a saúde dos usuários. 

A OSs
86

 responsável pela gestão do Programa Recomeço é a SPDM, Associação 

Paulista de Desenvolvimento da Medicina, cujo presidente do Conselho Administrativo 

é o Prof Ronaldo Laranjeiras, que também é coordenador do Programa. Em Julho de 

2014 o Ministério Público recebeu uma limiar da Promotoria de Direitos Humanos, área 

da Saúde Pública, que determinava a suspensão do repasse de verbas do Governo 

Estadual para a SPDM. Segundo a promotoria, a OSs obteve informações privilegiadas 

o que tornou o processo licitatório ilegal: “Somente isto explicaria a SPDM ser a única 
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a ter apresentado proposta no chamamento público realizado, uma vez que o mesmo 

propunha prazos completamente desarrazoados para manifestação de interesse e 

apresentação de proposta para um projeto da monta organizacional e financeira 

informado. De fato, tem-se que as organizações sociais tinham apenas 5 dias para 

manifestar interesse no projeto e 7 dias para apresentar suas propostas
87

”. Além de 

tudo era apontado a irregularidade da própria SPDM estar responsável por coordenar a 

reforma do prédio, o que estaria fora de suas funções
88

. O resultado desses conflitos 

pode ser refletido no atraso de entrega do prédio. Até o momento desta pesquisa, apenas 

os dois primeiros andares estavam concluídos, sendo que em muitos períodos não foi 

constatada a presença de trabalhadores na reforma do prédio. 

Apesar das tramas institucionais que permeiam o funcionamento do espaço, ele 

está lá, oferecendo serviços, possibilitando trocas e produzindo relações. E, para além 

das regras impostas, alguns dos funcionários que ali trabalham ultrapassam os espaços 

simbólicos delimitados pelos jalecos brancos e crachás e reinventam o cotidiano e as 

práticas de saúde possíveis. Por exemplo, devido à baixa adesão do uso da academia 

uma das profissionais decidiu usar o tempo e espaço para fazer uma oficina de 

alfabetização, que foi solicitada por alguns usuários. Em outro espaço – de grupo 

terapêutico – era incentivado que os usuários discutissem temas diretamente presentes 

no cotidiano deles: 

A profissional havia me convidado para participar do grupo terapêutico 

que ela tocava com os usuários na próxima quinta-feira. Eu havia 

perguntado para ela sobre como ele funcionava pois fiquei curiosa com um 

grupo de terapia em um espaço fechado no meio da “Cracolândia”. Ela me 

contou que na semana passada havia levado uma matéria de um jornal que 

dizia que a GCM agora teria poder de polícia e pediu para que os usuários 

debatessem sobre. Achei muito legal a abordagem dela, de trazer assuntos 

que, ainda que polêmicos, façam mais sentido no dia-a-dia deles, e poder 

debater em local seguro. (Caderno de Campo, Julho de 2014) 

A temática escolhida do grupo daquele semana foi Histórias da Rua, e 

quando chegou sua vez M. comentou que quando ela estava trabalhando 

como mensageira do Programa, diretamente na rua e na abordagem com os 

usuários no fluxo, ela tinha maior liberdade para poder fazer as coisas, e 

agora que tinha sido contratada para trabalhar no Hospital (Unidade 

Helvetia) ela tinha certas obrigações e um roteiro a seguir, não podia sair 

muito da caixinha. Nisso começou uma discussão sobre como o espaço da 
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rua tem mais liberdade que de outros lugares, seja da casa ou de um 

trabalho. (Caderno de Campo, Julho de 2014) 

 

A profissional em questão compreendia a limitação imposta pelo cargo 

ocupado, mas mesmo assim tentava criar práticas que se aproximassem do cotidiano dos 

usuários e promovessem um vínculo, uma linguagem comum - que nem sempre é 

possível nos ambientes institucionais. Foi possível apreender que, embora o discurso do 

Programa e do equipamento siga em uma direção, muitas vezes os funcionários e os 

usuários encontram espaços para tecerem novas relações e práticas terapêuticas. 

O Programa Recomeço possui outro equipamento na “Cracolândia”, uma tenda 

também localizada na rua Helvetia, que tem como função fazer uma triagem entre os 

usuários que desejam ser encaminhados para algum tratamento. A tenda possui algumas 

mesas e cadeiras de plásticos e banheiros. Na grade que separa a rua e a tenda ficam 

constantemente apoiados alguns usuários com suas cobertas e pertences, enquanto 

cartazes com frases motivacionais os convidam a “recomeçar”:  

Programa Recomeço possui uma tenda central com o objetivo de fazer uma 

triagem das pessoas que chegam. Possui alguns banheiros, mesas e 

cadeiras. Durante cerca de 30 minutos que ficamos por ali não haviam 

usuários sendo atendidos, apenas um que chegou a entrar mas estava 

procurando pela pastora evangélica, que não estava ali. Segundo uma 

pessoa que trabalha para o programa eles se dividem em duas equipes, a de 

saúde e a social, que seria a de assistência. Os grupos são contratados por 

entidades diferentes. Segundo a mesma pessoa seu trabalho é fazer um 

cadastro daquele usuário que quer ajuda e aí encaminhá-lo para a tenda, 

onde uma enfermeira irá fazer uma anamnese mais detalhada sobre as 

substâncias consumidas. Depois, com essa ficha o usuário se dirige ao 

Cratod, que fica a uns 10, 15m dali e passa pelo psiquiatra, que vai decidir 

pelo seu tratamento, que pode se dar em CAPS ou até em internação. 

(Caderno de Campo Junho de 2014) 

 

O Programa De Braços Abertos também possui um equipamento localizado na 

esquina das ruas Helvetia e Cleveland, uma tenda que compreende um grande terreno 

cimentado e coberto por uma lona.  Comparada com o Espaço Helvetia (Recomeço), é 

um espaço bem modesto – beirando o precário – e contém uma sala administrativa, 

alguns banheiros, tanques de roupas localizados ao fundo, bancos de cimento, cadeiras 

de plástico espalhadas e uma grande televisão de tela plana, que contrasta com a 

simplicidade do resto da tenda: 
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Entrando na Helvetia se chega na tenda do Braços Abertos, que se 

diferencia em muito da tenda do Recomeço. O espaço é bem mais amplo e 

se situa bem no meio do fluxo. Os portões estão totalmente abertos. 

Debaixo da tenda estão jogados vários colchões, alguns ocupados. Uma 

televisão de tela plana e bem grande está ligada em algum canal aberto. A 

imagem de um artigo de luxo, como a televisão, contrasta com a pobreza ao 

redor. Uma fila de sopa é formada e uma moça serve uma concha a cada 

um. O curioso é que os usuários que tem de trazer seu pote, existem potes 

de produtos de limpeza, garrafas pet, vários tipos diferentes, não existem 

colheres ou utensílios para comer. É no mínimo curioso observar o 

investimento em uma televisão tão cara e não existirem pratos e colheres 

para as pessoas. (Diário de Campo, Abril de 2015) 

 

 

Imagem 20. Tenda De Braços Abertos, localizada na rua Helvetia 

 

Durante o tempo da pesquisa foi possível perceber uma mudança na ocupação 

do espaço da tenda, por parte dos usuários. Do início do Programa, até o começo de 

2015, a tenda estava constantemente cheia, com grande trânsito de pessoas, em 

atividades diversas, porém essa dinâmica acabou se modificando: 

Eu e a A. fomos para a tenda do DBA e encontramos a J. que trabalha para 

o "programa municipal" como ela orgulhosamente se apresentou. Enquanto 

conversávamos, um grupo de pessoas jogava basquete usando uma cesta 

que havia sido pregada ali. Algumas pessoas assistiam televisão, outros 

dormiam, outros conversavam. Uma beneficiária do DBA, com o uniforme 

varria o local e brigava com aqueles que deixavam cair algum tipo de 

sujeira. Engraçado que ali dentro parecia que o clima pesado da 

"Cracolândia" se dissolvia um pouco. Alguns usuários vinham da rua, 

paravam para tomar água, usar o banheiro, ficavam algum tempo ali e 

voltavam para o fluxo. Penso que mesmo que seja um espaço simples, a 

tenda é bem importante para essas pausas cotidianas. Talvez algumas 

pessoas estivesse ali apenas para descansar do sol mas aquilo já era um 
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cuidado - considerando o calor forte que estava. (...) depois que saímos da 

Unidade do Recomeço do Recomeço, percebemos um som alto saindo da 

tenda do DBA, era o pessoal do CAPS Sé que conduzia um samba por ali. 

(Caderno de Campo, Maio de 2014) 

 

Por talvez ser um local de estrutura mais aberta, que oferecia serviços básicos e 

necessários como água, banheiro e sombra, a tenda do DBA era um espaço 

constantemente frequentado pelos usuários, e que facilitava o trabalho dos profissionais 

do programa, que ali conseguiam informações das pessoas, podiam conversar mais 

informalmente, criar vínculos e se organizar. Porém, uma questão institucional acabou 

se tornando um grande empecilho para a circulação das pessoas e no final esvaziando a 

tenda. Criou-se uma regra – anunciada inicialmente em sulfites colados – de que não era 

permitido deitar no chão na tenda, com a justificativa de evitar que os usuários 

transformassem o espaço em dormitório: “Eles usam a noite inteira e depois vem aqui e 

ficam assim, desmaiados, atrapalhando (fala de uma funcionária)”. Entre os usuários de 

crack é muito comum o uso compulsivo, onde eles consomem a droga durante dias 

seguidos e quando o corpo se esgota eles dormem por um período longo de tempo. Seria 

esperado que um serviço, localizado em um território como a “Cracolândia” entendesse 

a necessidade de um espaço protegido, coberto e seco para os usuários que precisam 

deste momento de descanso. Com essa vieram outras regras, como por exemplo não 

beber no espaço da tenda, além de uma diminuição do uso dos banheiros e dos tanques, 

justificado por conta da crise hídrica na cidade de São Paulo. Ou seja, um espaço que 

antes era plural e cheio de interações virou praticamente um lugar para se assistir 

televisão ordenadamente, sentado sobre as cadeiras de plásticos. Em uma atividade 

conduzida pelo Coletivo Sem Ternos em 24 de Março de 2015 com o tema “O que está 

acontecendo aqui?” os usuários manifestaram seu descontentamento com a gestão da 

tenda e com as novas imposições: 

Duas falas foram mais marcantes. Uma de um homem que denunciou o 

modo como os programas estão tratando os usuários ali. Comentou que a 

tenda do Braços Abertos agora não deixa mais as pessoas deitarem no 

chão, beberem e se apropriarem do espaço. Isso explica o esvaziamento do 

lugar. Quando eu entrei lá na primeira vez eu percebi alguns usuários 

sentados ordenadamente em cadeiras assistindo a algum desenho animado. 

Citaram o nome da coordenadora do programa, dizendo que eles tinham 

que reivindicar o direito de usar o espaço. Comentou que os banheiros não 

podiam mais ser usados também. Uma outra usuária reclamou do serviço e 

acrescentou que não gostava da postura de alguns trabalhadores, que 
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muitas vezes olhavam para eles com nojo, não sabia porque eles iam 

trabalhar ali então. Disse também que se continuasse assim eles iam fazer a 

“favelinha” de novo para irem lá fazer outro programa. Mais falas foram 

direcionadas nesse sentido. Comentaram da questão do financiamento, 

onde estava o dinheiro que “o príncipe Charles”
89

 havia doado. (Caderno 

de Campo, 24/03/2015) 

 

De acordo com Calil (2015) durante a fase de construção do DBA foram feitas 

reuniões com um Grupo Executivo Municipal, composto por Secretarias, pesquisadores 

e membros da entidade civil e em uma das fases do processo foram feitas visitas ao 

campo junto aos redutores do É de Lei, para que as demandas dos usuários fossem 

levantadas: 

“Em todas as conversas foi perguntado o que eles esperavam que fosse feito 

na região da Cracolândia. As respostas foram as seguintes: 

“- Um lugar para lavar a mão 

- Um lugar onde eles possam beber água, já que os bares não fornecem água 

da torneira para eles. 

- Local para cozinhar / cozinha comunitária 

- Um lugar coberto onde eles possam passar o dia (já que eles muitas vezes a 

Polícia os obriga a ficarem no quarteirão onde não tem sombra) 

- Uma enfermaria, já que eles têm muitas intercorrências de primeiros 

socorros, como cortes, feridas, etc. 

- Um lugar onde eles possam jogar bola (existe uma quadra da prefeitura ali 

do lado, mas eles são proibidos de entrar pela polícia que permanece o tempo 

inteiro no local). 

- Um lugar onde eles possam jogar capoeira, fazer música, etc. 

- Uma sala de uso. 

- Um lugar imediato para tratamento. Segundo relato de um deles, alguns 

usuários foram voluntariamente pedir tratamento no CRATOD, mas no 

momento em que foram encaminhados para agendamento e viram que 

precisariam esperar alguns dias, desistiram e voltaram para a Cracolândia.  

- Um posto de venda de reciclagem. Segundo informação, a maior parte deles 

trabalha um período do dia com reciclagem. (Existe um local de depósito de 

material reciclado, mas que não é para a venda). 

- Algum serviço, como um espaço de convivência, que fosse ali mesmo no 

território, pois é difícil se deslocarem para outros espaços da cidade.” 

(CALIL, 2015) 

 

Ou seja, a maior parte das demandas correspondem à necessidades básicas do 

cotidiano. Por exemplo, um território extremamente vulnerável como a “Cracolândia” 
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não possui nenhum serviço fixo de enfermaria, sendo necessário que os usuários se 

desloquem para conseguirem ter acesso à esses procedimentos. O que muitas vezes 

acontece é que, dado esta dificuldade, as pessoas desistem de procurar atendimento e 

ficam com feridas ou dores, podendo levar à quadros piores de saúde. Também é 

possível perceber que grande parte das demandas não diz respeito diretamente ao 

tratamento da “dependência”, mas sim ao provimento de espaços de convivência, 

espaço para práticas de lazer, banheiros, cozinhas, local com água potável. A princípio a 

tenda do DBA cumpria alguns desses itens porém, por questões de gestão e burocracias 

institucionais ela foi aos poucos se tornando um espaço esvaziado. Com a frequente 

falta de água, os usuários começaram a ocupar mais o Espaço Helvetia e a tenda do 

Recomeço, que aumentou sua quantidade de banheiros para suprir essa demanda. Porém 

cabe refletir sobre o papel destas Políticas Públicas no território e qual o objetivo que 

elas miram. Se os principais pedidos da população alvo das intervenções não são 

supridos, a quem elas servem com seus equipamentos, técnicas e discursos? Quando 

olhamos para um equipamento como o Espaço Helvetia, com seus protocolos e espaço 

institucionalizado e para a tenda do De Braços Abertos, extremamente precária, nos 

perguntamos se o objetivo é em alguma forma tentar suprir as necessidades dos usuários 

da “Cracolândia” ou apenas corresponder a um discurso institucional de saúde que não 

se reflete nos seus equipamentos e nas suas práticas. 

 

“Tá aí faz tanto tempo e deu em que?”
90

 

 

 

Quando olhamos para o histórico da região da “Cracolândia” e para as 

intervenções ocorridas no território, é possível apreender que a grande maioria delas teve 

um caráter imediatista. Ou são Operações que duram uma semana, ou equipamentos que 

se instalam e em um ano ou dois são desativados. O tempo de duração das intervenções 

está muito ligado ao período eleitoral e ao mandato do prefeito ou do governador. Por 

exemplo, é sabido – pelos usuários e pelos profissionais – que a nova mudança de 

governante é acompanhada de intervenções no território. O atual momento é interessante 

justamente pois podemos presenciar a coexistência de dois Programas que se diferenciam 

no modelo de tratamento proposto. Essa diferença de paradigma – a forma de enxergar o 
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fenômeno droga e como lidar com ele – se dá também pela diferença ideológica dos 

partidos à frente das gestões. Para além de se aprofundar nessas diferenças cabe aqui 

explicitar que eles não formaram alianças formais para intervir na “Cracolândia” – como 

vimos em ações passadas como Operação Limpa e Centro Legal – e as diferenças políticas 

acabam sendo motivos para conflitos, como a ação do dia 23 de Janeiro de 2014. 

Essa pontuação inicial é importante para analisar os “resultados” dos 

Programas. Coloco resultado entre aspas pois, como não é o objetivo desta pesquisa 

fazer uma análise sistemática do andamento dos programas afim de emitir um parecer 

valorativo, me atenho aos dados fornecidos pelas próprias instituições. E estes dados 

devem passar por um olhar crítico, justamente por estarem inseridos nesse campo de 

disputas, de quem “trata mais” e/ou “trata melhor”. Os dados divulgados não são dados 

epidemiológicos, mas com certeza são políticos, que vão ser usados em futuras 

campanhas eleitorais. Cabe ressaltar também o papel dos veículos de divulgação destas 

fontes, que muitas vezes também se inserem nesse jogo de interesses e 

posicionamentos. 

Inicio então com o Programa Recomeço e os dados divulgados. Como o foco 

do Recomeço são as internações em CTs, o movimento inicial foi justamente fazer o 

cadastramento dessas Comunidades e anunciá-las. Em entrevista informal realizada com 

um dos gestores do Programa, em Maio de 2014, foi anunciado que até então não 

haviam Comunidades Terapêuticas cadastradas na região metropolitana de São Paulo, 

sendo que os casos de internação da “Cracolândia” eram encaminhados para outras 

cidades. Uma busca rápida no Google mostra que no primeiro encontro de capacitações 

de CTs cadastradas no programa, realizado em 2015
91

, nenhuma das participantes era da 

região metropolitana de São Paulo. Essa desvinculação territorial traz algumas 

reflexões. Em primeiro lugar é usado o argumento que muitos dos usuários da 

“Cracolândia” não são originários de São Paulo e seria tentado aproximá-los da região 

da família. Porém, esta questão levanta a hipótese de um certo higienismo velado, 

disfarçado nas tramas do discurso institucional. Não é garantido pelo Programa 

transporte de volta caso ele queria retornar à capital. Nisso entramos no segundo ponto 

problemático, que é a transferência de responsabilidade do usuário para outro 

município. Pelas leis de funcionamento do SUS, existe uma política de 

responsabilização dos aparelhos públicos sobre os usuários, como os usuários 
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cadastrados em determinado CAPS ou UBS de um bairro. Assim que uma pessoa é 

enviada para outra cidade ela se torna referência de outro serviço. Desta forma ela deixa 

de ser “responsabilidade” do serviço do município de São Paulo. Assim, apesar do 

Programa ter âmbito Estadual o acompanhamento dos indivíduos acaba sendo mais 

difícil, dependendo de uma comunicação entre os serviços que muitas vezes é 

inexistente.  

Em Agosto de 2015 o jornal Estadão publicou uma reportagem com o título “A 

cada 16h Cracolândia tem 1 internação à força”
92

: 

“Entre 21 de janeiro de 2013 e 2 de agosto deste ano, 1.378 pessoas foram 

enviadas para clínicas de reabilitação contra a vontade. A maioria das 

internações – 1.359 – ocorreu por decisão da família com o parecer 

médico, a chamada internação involuntária. Outras 19 foram feitas de 

forma compulsória, ou seja, por decisão de juiz. No mesmo período, foram 

realizadas 8.792 internações voluntárias, nas quais há o consentimento do 

dependente, totalizando 10.155 atendimentos.” 

 

A reportagem aponta também que um dos grandes motivos das famílias 

requererem o tratamento involuntário ou compulsório é o alto índice de recaídas de 

outras internações. Ao conversar com os usuários da “Cracolândia” percebe-se que este 

é um padrão muito comum, a grande maioria das pessoas já passou por mais de uma 

internação, chegando muitas vezes a número absurdos, como dezessete - segundo o 

relato de uma mulher. Instaura-se uma lógica então que a princípio parece contraditória, 

o usuário já fez uso daquele modelo de tratamento mais de uma vez, não teve sucesso 

em manter a abstinência e por isso é incentivado que a família ou a Justiça o interne 

contra a sua vontade. Como se o usuário já tivesse tido a chance de exercer sua 

autonomia e falhado e, ao não prosseguir nos tratamentos, o Estado ou a família tem o 

direito de intervir. Ao invés de investir em métodos alternativos, em outras práticas, se 

insiste no mesmo modelo manicomial, desta vez sem o desejo do sujeito.  

A causa para essas recaídas podem ser inúmeras, mas pensando no âmbito da 

responsabilidade da política, percebe-se que o Programa Recomeço investe uma grande 

quantidade de esforços e financiamentos na manutenção das internações e pouco na 

construção de equipamentos e estratégias para o momento em que o usuário sai das 
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clínicas. Segundo site do Programa, hoje existe um projeto de Recomeço Família, 

iniciativa de Capacitação Profissional, uma Casa de Passagem em São Paulo e o Selo 

Recomeço, uma espécie de parceria com as empresas que oferecem vagas de trabalho a 

usuários
93

. Vale ressaltar que estes equipamentos ainda estão em fases muito iniciais de 

desenvolvimento, ao contrário por exemplo das vagas disponibilizadas nas CTs, que em 

algumas cidades é superior ao número de usuários que desejam se internar
94

. O discurso 

institucional do Programa Recomeço insiste no ponto que a internação seria somente 

uma das etapas do processo de “recuperação” do usuário, porém observando o trabalho 

na “Cracolândia”, percebemos que a internação muitas vezes acaba sendo um fim em si 

mesmo. O usuário sai da Comunidade, não tem amparo institucional para garantir uma 

moradia e uma fonte de renda, muitas vezes volta para a rua e corre o risco de ser 

internado novamente à força. 

Resta pontuar que o Programa Recomeço é uma política que demanda diversos 

recursos financeiros e que grande parte desse financiamento não se traduz em mudanças 

efetivas no território da “Cracolândia”. Ao financiar diretamente as entidades privadas 

pela internação dos usuários cria-se um mercado, onde cada internação significa ganhos 

financeiros para a Comunidade. Ou seja, pode-se cair num modelo perverso de 

tratamento onde usuário internado signifique lucro. E quando o número de pessoas 

internadas cresce desse modo cabe a crítica: para a população alvo o Programa está 

realmente servindo como uma Política Pública com objetivos de saúde e de assistência 

social, que visa o tratamento e reinserção desses usuários, ou está apenas alimentando 

um mercado que capitaliza a saúde, além de cronificar ainda mais os usuários, 

inserindo-os em um ciclo de internações? 
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Imagem 21. Charge que problematiza a relação entre lucro e internação.  

 

Passo então para a discussão do Programa de Braços Abertos. Considerando a 

questão do financiamento, Comis (2015) coloca que: “custo per capita é de R$ 1.086,00 

mensais, valor determinado pelo Programa Operação Trabalho (POT) – um salário-

mínimo e meio. No caso do Programa, este valor é referente ao trabalho, moradia e 

alimentação. Mais barato e mais eficaz que as tradicionais clínicas e comunidades 

terapêuticas.” ou seja, uma clara referência aos gastos do Programa Recomeço. 

Importante pontuar também que parte desse dinheiro é repassado para o usuário, como 

forma de pagamento pelo trabalho semanal, ou seja, uma quantia é entregue diretamente 

para a pessoa, para que possa utilizá-lo da maneira que quiser. 

A concepção do DBA é mais ampla que a do Recomeço, pois foca em outras 

necessidades além da do uso da substância. Por exemplo, oferece a moradia nos hotéis, 

alimentação, trabalho e capacitação profissional. E por outro lado também não exige 

abstinência para que o usuário continue cadastrado no programa, configurando aquilo 

que o Programa chama de “baixa exigência”. É anunciado como um Programa com 

princípios de Redução de Danos, por tentar minimizar os riscos das drogas sem exigir 

que o uso seja interrompido. O De Braços Abertos é mais presente no território, se 

materializando diretamente nos corpos dos indivíduos. Os usuários que realizam os 

serviços de varrição usam uniformes que os identificam como cadastrados no Programa. 

O uso dessa vestimenta pode ser um fator de proteção para as revistas e abordagens da 
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GCM e da PM, mas também podem ser fonte de estigmas e preconceitos por parte da 

própria população do bairro: 

S. estava bem alterada, chorava e andava de um lado pro outro. Em dado 

momento resolveu chegar perto de mim e comentou que estava mal porque 

uma mulher e o dono de uma loja haviam sido agressivos com ela. 

Perguntei se ela sabia o porquê e ela respondeu “Por causa disso aqui né”, 

disse pegando no uniforme. Ela disse que a mulher começou a falar alto 

que eles tavam dando dinheiro pra nóia, que tava errado e quando ela foi 

confrontar a mulher ela disse que não queria ela por perto, chamou de 

imunda e entrou pra dentro da loja com o dono. (Caderno de Campo, 

Agosto de 2015) 

 

A quantidade de usuários cadastrados no DBA é bastante flutuante. Os 

primeiros a fazerem parte do programa foram justamente os moradores da “favelinha” e 

aos poucos novos usuários foram sendo aceitos no programa. Segundo os dados da 

prefeitura, houve diminuição de cerca de 80% do fluxo desde que o DBA foi 

implementado, modificando significativamente a dinâmica local
95

. Essa quantidade é 

questionada por trabalhadores pois, segundo eles, foi calculada de modo informal, 

através da contagem dos próprios profissionais. Cabe também refletir sobre esse 

número. O que significa uma diminuição de 80% do fluxo? As pessoas pararam de usar, 

diminuíram o consumo ou simplesmente não circulam mais pelo espaço? Este dado vai 

muito mais ao encontro de satisfazer à pressão midiática do que realmente informa 

alguma mudança relacionada ao cuidado dessas pessoas. 

De todos os benefícios oferecidos aquele que talvez mais chama a atenção dos 

usuários é justamente a vaga em hotéis, por oferecer um espaço próximo do fluxo, 

protegido tanto para passar a noite quanto para guardar seus pertences. A oferta de 

albergues ainda é pouca e muitas vezes cercada de entraves burocráticos e 

institucionais, como hora pra entrar, proibições, hora para sair. A possibilidade de ter 

um local próprio para poder dormir pode significar uma forma de autonomia para o 

sujeito, que passa a ser responsável pelo seu espaço e se proteger das dificuldades de se 

morar na rua – frio, chuva, violência policial e outros. Durante minha pesquisa de 

campo em algumas conversas me foi relatado como era positivo essa experiência de 

morar no hotel. Uma mulher conseguiu reaver a guarda dos filhos pois agora tinha um 
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local para morar. Um homem me confessou que estava até conseguindo guardar 

dinheiro porque ele deixava escondido no hotel e acabava não gastando tudo quando 

estava na rua. Outro disse que pela primeira vez em anos estava tendo noção de horário, 

pois ele como estava dividindo quarto e seu colega não gostava que ele chegasse tarde 

fazendo barulho, então ele estava se policiando e indo dormir cedo.  

O acordo com os hotéis foi feito de forma rápida, inclusive surpreendendo 

aqueles que estavam acompanhando o processo de implantação do programa: 

“Pensava-se a possibilidade de abrir um espaço de acolhimento e cuidados básicos. 

Nada se falava sobre hotéis.” (CALIL, 2015). Alguns hotéis chegaram a ser 

descadastrados por questões de estrutura física
96

, enquanto outros chegaram a abrir 

processo envolvendo o Ministério Público alegando falta de pagamento
97

. Os usuários 

permaneciam assim em uma posição suspensa, onde não sabiam até que ponto seu 

vínculo com o espaço era permanente. Além do risco de terem de mudar de hotel, no 

início do Programa a duração desse benefício era muito incerta e um usuário me relatou 

que acreditava que só teriam “casa” até o final da Copa do Mundo. Os usuários já se 

acostumaram com esse caráter efêmero das políticas no território, onde elas duram 

pouco tempo e são feitas de modo precário, com acordos realizados de forma informal e 

que podem ser fáceis de serem quebrados. Apesar do caráter inovador da proposta de 

moradia, o DBA segue a lógica de “política pobre para pobre”, ou seja, uma política 

sem grandes investimentos financeiros, sucateando os espaços existentes e não 

garantindo direitos permanentes aos usuários. 

Outro benefício do DBA é a possibilidade dos usuários realizarem um trabalho 

e obterem uma renda. Dentre as formas de obter esse pagamento a varrição e limpeza 

das ruas é aquela que apresenta mais vagas e é designada para a maioria dos 

beneficiários. Essa medida do Programa provocou certa polêmica entre algumas mídias 

jornalísticas, onde o argumento utilizado é que não faria sentido fornecer dinheiro a um 

usuário de droga pois ele o usaria para comprar mais droga. Porém o observado é que 

muitos usuários utilizam esse benefício também para comprar outros produtos, desde 

comida até eletrônicos disponíveis ao lado na Santa Efigênia. A possibilidade de se 

inserir minimamente na sociedade de consumo, através de um dinheiro conseguido de 

forma “honesta” adquire um novo significado para alguns usuários: 
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Estava encostada ali na esquina da Dino com a Helvetia quando B. veio me 

mostrar o adereço novo que tinha comprado pro cabelo, uma espécie de 

faixa colorida, segundo ela „pra ficar mais bonita naquele „uniforme feio‟ 

(o uniforme do DBA). Elogiei a faixa e perguntei o que mais ela tinha 

comprado, já que ela vinha com uma sacola. Outra compra era um cadeado 

que ela iria colocar no guarda-roupa do hotel onde estava, um chinelo e 

mais alguns objetos pequenos. (Caderno de Campo, Agosto de 2015) 

 

A proposta de oferecer um benefício direto aos usuários, no formato de um 

pagamento referente à um serviço prestado, pode ser um novo modo de se lidar com a 

realidade da “Cracolândia”. Sabe-se que as pessoas tem a possibilidade de usar o 

dinheiro para comprar substâncias, inclusive as lícitas como álcool e cigarro. Porem, 

entende-se que a possibilidade de ter uma renda é importante para a reorganização 

social daquele sujeito, deixando que ele adquira autonomia para organizar o quanto vai 

trabalhar, o quanto vai receber e como vai gastar. Em uma política que prega a não-

exigência da abstinência e a Redução de Danos, a proposta de um pagamento para o 

trabalho realizado vem como uma medida coerente e inovadora. 

Se por um lado a possibilidade de conseguir uma renda é interessante, por 

outro o modo de obtenção é discutível. Em quase dois anos de funcionamento do DBA 

a grande maioria das vagas de emprego continuam sendo no serviço de varrição. 

Embora os usuários tenham a autonomia de escolherem o dia em que vão trabalhar, 

alguns acabam tendo dificuldades físicas para realizar este serviço, que envolve ficar de 

pé, circular pela região, ficar debaixo de sol e chuva e outras dificuldades. Embora o 

serviço de limpeza das vias seja extremamente necessário, fica uma impressão de que 

foi uma tarefa qualquer designada para todos, sem uma análise individual, sem um 

levantamento das diferentes potencialidades de cada usuário. Uma proposta 

homogeneizante, que não contempla todos os beneficiários e inclusive impossibilita que 

alguns a realizem.  

Para finalizar esse tópico, uma questão crítica do DBA é a falta de medidas 

efetivas de saúde na proposta do Programa. Embora o oferecimento de moradia, de 

renda e alimentação sejam práticas mais que necessárias para a região, faltam 

equipamentos para encaminhar os usuários que desejam uma atenção mais direcionada 

em relação ao uso de substâncias. Em conversa com uma das trabalhadoras do DBA, 

que era responsável por acompanhar um número de beneficiários, foi relatado que 

muitas vezes os usuários acabavam “migrando” de programa e indo se internar nas CTs 
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do Recomeço por falta de outras opções. Em alguns momentos podemos conceber o 

DBA como um programa de Assistência Social para moradores de rua, apesar de ter 

como público alvo os usuários de crack que permanecem na “Cracolândia”. Como 

afirma Maurício Fiore em reportagem da revista Radis
98

: “Embora o que sustente os 

braços abertos seja a redução de danos, ao oferecer cuidados aos usuários do crack 

sem impingir a eles a abstinência da droga, o programa deixa de ser rigorosamente um 

redutor de danos. (...) “Promover renda, trabalho, moradia, alimentação e cuidado tem 

consequências de redução de danos, mas trata-se de um programa social para 

população altamente vulnerável”, reclassifica ele.” 

 

4.3 Resistência 
 

As Políticas vem e vão mas a "Cracolândia" permanece. Apesar do momento 

ser único, com tantas gestões voltando seus esforços para a região, a permanência dos 

usuários e moradores é histórica, e eles carregam as memórias das Operações tanto em 

lembranças quanto no corpo. Em minhas conversas pelo campo era comum o descrédito 

e a falta de confiança nos Programas. Um dia, no momento em que acontecia o ritual da 

limpeza no fluxo, um usuário comentou para mim: “Interna, prende, limpa, nada disso 

muda, o que eles querem é a gente fora daqui”. Apesar de todo dia a Guarda fazer os 

usuários esvaziarem a rua, eles sempre voltam a ocupar o espaço. A aparente docilidade 

e falta de embate pode ser contrastada com a força de continuar ocupando o quarteirão, 

mesmo com a obrigatoriedade de se movimentarem três vezes ao dia: “em permanecer 

no espaço, em existir, a despeito das variadas iniciativas que visam retirá-los de lá ou 

mesmo eliminá-los, seja pela lógica da punição, repressão e controle (...) seja sob a 

lógica da assistência, saúde e cuidado.” (RUI; MALLART, 2015)  

A construção das favelinhas foi uma estratégia criada também para se preservar 

da invasão das câmeras que foram instaladas com financiamento do Crack É Possível 

Vencer. As políticas, ao introduzir novas práticas, novos equipamentos e profissionais 

no território, acabam também por produzir novas formas de existência da 

“Cracolândia”. Quando o Programa Municipal realiza operações envolvendo GCMs e 

PMs para a retirada das favelinhas, está lidando com uma consequência que veio das 
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próprias políticas. Porém, não se considera retirar as câmeras, mas insiste-se na 

premissa que não pode haver barracos pois seria ali que o tráfico se realizaria, 

ignorando-se justamente essas formas de reinvenção do território. A favelinha inclusive 

vira moeda de troca dos usuários, ameaça-se o poder público com a requisição de 

demandas, “senão a favelinha volta”. A Prefeitura teme o enraizamento dos usuários e 

a imagem midiática que vai ser veiculada enquanto os usuários tentam manter a 

dinâmica do território, o fluxo, o consumo e a renda. 

Em alguns casos estabelecem-se acordos silenciosos. No início das ações de 

limpeza do fluxo os usuários estranhavam aquela situação, questionavam, se recusavam 

a sair do local. Com a possiblidade de sofrerem violências, aos poucos o processo foi se 

naturalizando, os horários foram entrando na rotina e as resistências diminuindo. Aos 

mesmo tempo a venda das pedras de crack ficou mais escancarada. Às vezes com a 

ajuda da cobertura de lonas e guarda-chuvas, às vezes a céu aberto, banquinhas são 

improvisadas com a ajuda de caixotes e a venda não deixa de acontecer. Obediência de 

um lado e “rebeldia” do outro. Uma mistura de acordo e embate que muitas vezes 

eclode em conflitos envolvendo as diversas forças. Um dos motivos dos usuários não 

permitirem a fotografia e filmagem do território é justamente porque geralmente após a 

publicação de reportagens a repressão aumenta, os GCMs inibem mais as vendas e 

aumentam as repressões. 

Os usuários compartilham entre si um conhecimento de como “conseguir” as 

coisas pela região. Bem no começo da manhã a missão Cristolândia oferece café, mas é 

obrigatória a participação em um culto antes. Para tomar banho, usar o banheiro, cortar 

o cabelo, barba e às vezes até descansar em um local arejado, o Espaço do Recomeço. 

Antigamente era possível se proteger do sol e dormir na tenda do De Braços Abertos, 

agora existe um local na Dino Bueno que serve à essa finalidade – embora um usuário 

tenha me dito que não gosta por ser fechado demais. Sabem quais os melhores 

albergues, que horário chegar e se for preciso, a quem pedir ajuda para conseguir vaga. 

Os dias que os voluntários da Pastoral da Rua trazem água, quando um grupo da Zona 

Norte traz marmita, quais os comerciantes da região que pagam para pequenos serviços. 

Inclusive sabe-se que a “Cracolândia” é um local que, comparado com tantos outros 

espaços vulneráveis da cidade, se consegue algum auxílio: 

Estava na tenda do DBA e me sentei do lado de um senhor que puxava 

conversa. Ele disse que tinha vindo de Osasco porque viu na televisão sobre 
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aquele Programa e que ele queria participar porque em Osasco ele não 

tinha ajuda nenhuma. Perguntei de qual dos dois ele falava, do DBA ou do 

Recomeço, e ele disse que tanto fazia. Ele havia saído da prisão a pouco 

tempo e não sabia o que fazer, não queria voltar pra casa dos parentes e 

achava que ali teria „alguma chance‟. (Caderno de Campo, Junho de 2014) 

 

Importante citar também a movimentação dos trabalhadores e ativistas da 

região. Muito se fala do trabalho de Redução de Danos do DBA nos veículos midiáticos 

mas pouco se cita a ONG É de Lei que realiza esse tipo de ação no território a 17 anos. 

Através da distribuição de insumos, como manteiga de cacau e piteiras, os redutores se 

aproximam dos usuários, criam vínculos e muitas vezes forçam o Estado a olhar para 

eles, como no caso do De Braços Abertos, que solicitou o auxílio dos redutores para 

criar o Programa. Além do trabalho de redução a ONG já foi a porta de entrada para o 

campo de muitos pesquisadores, sendo uma instituição referência para quando 

queremos entender a dinâmica do lugar.  

Outro coletivo presente na cena é o Coletivo Sem Ternos, um grupo formado 

em 2014 por trabalhadores da “Cracolândia” que começaram a se reunir para discutir e 

tirar ações conjuntas sobre as questões do território. Este coletivo apresenta uma 

potencialidade única, pois une trabalhadores que, mesmo de serviços diferentes – e por 

vezes até “rivais” – estão em contato com a mesma realidade e dificuldades: “O 

Coletivo Sem Ternos tem como objetivo permitir a troca entre os trabalhadores e entre 

os trabalhadores e usuários, da região chamada de Cracolândia. Surgimos de uma 

articulação de rede que visa a ação conjunta no território na perspectiva da Redução 

de Danos.”
99

. 

Pensando na articulação dos coletivos e usuários, e a resistência que brota deste 

encontro, cabe relatar aqui o caso das carroças apreendidas durante a Operação para 

retirada da segunda favelinha. Nessa ação diversos pertences pessoais foram 

apreendidos, com a justificativa de evitar que novos barracos fossem levantados. Nesse 

“roubo” foram levadas várias carroças, alegando que elas serviriam para esconder armas 

e drogas. Porém, para além de serem objetos de posse pessoal, as carroças também eram 

a fonte de renda dos indivíduos, sendo utilizadas para realizar a coleta de materiais 

recicláveis, transporte de pequenas mudanças e outros. Não foi garantido nada aos 
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usuários, não foi informado onde suas carroças estariam e nem como reavê-las. Calil 

(2015) descreve na sua dissertação o relato de um usuário que teve sua carroça tomada: 

“A carroça é a minha casa, meu trabalho, onde eu organizo as minhas 

coisas. Não tenho muitas coisas, mas são as minhas coisas. Eu me organizo 

na minha bagunça. Agora não tenho nada... sinto até um desgosto. Tenho 

que ficar pedindo dinheiro, cigarro e outras coisas para os outros... você 

sabe que eu gosto de me virar sozinho. Eu estava com cinco caixinhas de 

som aí do pessoal para consertar. Levaram tudo junto e agora to devendo 

as caixinhas. O pessoal está pesando na minha já. Nem sei por onde 

começar. É como se eu estivesse nu e com as mãos e os pés amarrados.” 

(CALIL, 2015) 

 

Diante deste quadro e da demanda dos usuários foi proposta uma ação conjunta 

com o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que 

chegou a apurar mais de 30 depoimentos de pessoas que tiveram sua carroça apreendida. 

Após muita negociação e intervenção do Coletivo, em Outubro a prefeitura autorizou a 

devolução das carroças. “Já perdeu pai, mãe, muié, ninguém, não tem mais nada. Só tem 

a carroça dele. Aquilo ali é a vida dela, ali é o documento dele. Cadê seu documento? Ó, 

meu documento é aquela carroça ali. Eu não tenho documento nenhum, eu vivo como 

indigente.
100

”. 

Por último, um Coletivo que também merece exposição aqui é o Vozes da Rua, 

grupo consolidado em 2015, também com a proposta de discutir e intervir sobre as 

questões da “Cracolândia”, desta vez olhando para uma perspectiva mais ampla de 

direitos humanos. Como resultado desse encontro – que envolve trabalhadores, 

usuários, ativistas e pesquisadores – foi lançada uma plataforma virtual que reúne 

denúncias sobre violações de direitos humanos, alimentada pelas próprias pessoas. O 

objetivo é justamente dar visibilidade às vozes que são diariamente violentadas e 

silenciadas nas tramas das desigualdades urbanas: 

 “(…)Ruas essas que vivem na dinâmica dos abismos e exclusões sociais, de 

uma política de drogas proibicionista usada como pretexto para a 

sistemática repressão à população pobre e negra das grandes cidades, dos 

meios de comunicação que reforçam estigmas e preconceitos... Se o Estado 

é surdo aos gritos abafados dessa população, ele não é cego para vê-la 

como inimiga no momento de reprimi-la.
101

” 
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Imagem 22. Muro pichado na “Cracolândia” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nestas considerações finais pretendo dar uma caráter de fechamento para 

algumas das reflexões que brotaram durante o trabalho. Cabe aqui relembrar os 

objetivos propostos por essa pesquisa, de captar, em um determinando período de tempo 

(2014-2015) e em um território delimitado, as influência do Estado, materializadas sob 

a forma de Políticas Públicas, focando nas relações entre saúde e repressão. Assim 

como a “Cracolândia” é uma experiência mutante, que está sempre em transformação, a 

proposta da dissertação não é ter uma estrutura e um conteúdo engessado, mas sim 

facilitar o entendimento dessa trama de sentidos, interesses e poderes. Menos como um 

documento valorativo e definitivo e mais como uma reflexão sobre os atuais 

acontecimentos, se somando a um conjunto de conhecimentos e pesquisas sobre o 

território. O objeto principal de análise foram Políticas Públicas e os efeitos que elas 

produzem, tanto no cenário político da cidade de São Paulo, no território físico da 

“Cracolândia” e nos corpos das pessoas que por ali transitam. Muitos usuários se 

beneficiaram com a instalação das Políticas e também usufruíram das propostas de 

tratamentos e cuidados que elas oferecem. Durante a pesquisa também eram recorrentes 

os relatos de pessoas que tinham conseguido internação e estavam contentes por terem 

tido “uma chance”, ou de outras que avaliavam que a qualidade de vida tinha 

aumentado significativamente após o cadastramento no De Braços Abertos. Também 

cabe reforçar o trabalho realizado por alguns profissionais dessas políticas, que em 

alguns casos se mostram excepcionais – como o caso de Dona Albertina
102

, pastora 

Nildes
103

 e os envolvidos com a bateria Coração Valente
104

. Porém, pensar nas relações 

que são produzidas pelas Políticas Públicas significa transcender os efeitos individuais e 

olhar para o contexto todo como objeto de uma política de Estado, e daí avaliar suas 

consequências. Explicito isso pois meu objetivo não é de traçar um quadro pessimista, 

que ignora os ganhos individuais e o trabalho de profissionais que se engajam no 

território, mas sim de levantar questões que levantem possibilidades de reflexão 

transformadora. Ao olhar para o contexto geral, e identificar quais os efeitos produzidos 
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pelas Políticas no território como um todo, busco tanto uma responsabilização quanto 

incentivar um aprimoramento desses instrumentos Estatais. 

Minha motivação inicial ao escolher este tema se deu primeiramente por 

estudar quais as implicações que uma política “anti-crack” teria. Apesar de vivermos em 

um regime proibicionista, a atenção estatal dada ao uso de crack ultrapassou as barreiras 

de apenas proibir. A começar pelo nome dado à política nacional, “É Preciso Vencer”, 

todo um discurso é formado, envolvendo questões sanitárias – o risco da epidemia – e 

de segurança pública. Virou comum ouvir comentários como “roubou para comprar 

uma pedra de crack”, ou seja, uma associação automática entre moradores de rua, 

usuários de crack e criminalidade (ASSIS; BARREIROS; CONCEIÇÃO, 2013). Porém, 

apesar de todas as incoerências do processo, a proposta do Programa soava como 

interessante: dentre os Eixos do programa havia um de Prevenção, que propunha a 

disseminação de informações e capacitação de profissionais envolvidos com a questão 

do crack, e um de Cuidado que previa financiamento a diversas modalidades de 

tratamento. E a campanha federal não estava isolada, duas políticas, uma estadual e 

outra municipal, apareciam também para se unir a esse esforço estatal. Deste quadro 

surgiu então a dúvida: como este momento político, onde o crack era a “bola da vez”, 

iria impactar naquele que talvez é o espaço de uso de crack mais conhecido do país, a 

“Cracolândia” paulista? 

Iniciei então essa pesquisa com alguns pressupostos: a “Cracolândia” é um 

espaço que demanda atenção por parte da mídia, dos órgãos públicos e dos cidadãos em 

geral, e por isso é palco de intervenções estatais desde sua existência. O Estado sempre 

esteve lá. Conforme exposto no breve histórico do item 2.1, é possível perceber certas 

semelhanças entre essas práticas, possivelmente porque elas sempre atenderam a alguns 

interesses externos específicos, como mercado imobiliário; pressão da mídia e 

estigmatização dos usuários; o processo de gentrificação de São Paulo que tenta recuar 

as populações de rua das áreas centrais, e outros. Porém, pela primeira vez eram criadas 

políticas que incluíam uma proposta de saúde, voltada para os usuários, e não para o 

espaço em si. Este era um segundo pressuposto: as políticas ali se propunham a operar 

sobre outra lógica, incluindo em suas pautas a possibilidade de tratamento, assistência e 

cuidado. Caberia avaliar como elas iriam se inserir no território e afetar a vida daqueles 

que por ali transitam. E por fim a hipótese de que, embora muito se fale em acabar com 

a “Cracolândia”, percebe-se que o território representa um terreno fértil para ações 
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estatais, como servir de palanque eleitoral e espaço de disputa entre os diferentes 

gestores. Cabia também indagar sobre esses interesses que pareciam ir na contra-mão 

dos discursos, os interesses de permanência.  

Algumas das práticas observadas demonstraram que o histórico de 

intervenções no território ainda está bem vivo. A primeira semelhança é o caráter 

higienista das ações e as práticas que se legitimam como necessidades para 

funcionamento das Políticas, como as sucessivas mudanças da “favelinha”: “um espaço 

aonde as políticas sanitárias vem à reboque da especulação imobiliária, como linha de 

ação para controlar aqueles que não deveriam mais ocupar esses lugares.” (SILVA; 

ADORNO, 2013). No cenário atual percebemos que o discurso voltado para a saúde não 

só não inibe o movimento de higienização e expulsão dos usuários da região, como 

também acaba incorporando essa prática nos seus discursos. O Programa Recomeço, ao 

internar compulsoriamente um número expressivo de pessoas afasta os usuários da 

região, retirando-os dos seus vínculos e isolando-os em Comunidades Terapêuticas, 

reforçando a disciplina dos corpos, através de dispositivos como a abstinência e da 

conversão religiosa. O programa De Braços Abertos literalmente higieniza as ruas, 

instaurando uma prática de limpeza cotidiana no espaço do fluxo, seguida por um 

momento onde os guardas municipais retiram dos usuários seus pertences. A 

justificativa varia – desde a necessidade de tratamento até impedir o tráfico – porém o 

resultado é o controle daqueles que por ali ainda circulam e, eventualmente, sua 

expulsão: 

Na prática, não há uma política social que assegure dignidade a essas 

pessoas. Muito menos ações que garantam os direitos sociais que 

promovam a inclusão social e melhora nas condições de vida. Haja vista 

internar compulsoriamente com o discurso de garantir a vida e cuidar da 

saúde apenas como forma de retirá-los (...) como medida preventiva em 

nome da segurança da população com melhor poder aquisitivo e de quem 

circula pelo centro, evitando-se o contato com esses sujeitos indesejados 

que construíram uma identidade social; nessas áreas, significa muito mais 

segregar socialmente que enfrentar o problema. (OLIVEIRA SOBRINHO, 

2011) 

 

Outro ponto recorrente na história da região é o imediatismo na implantação 

dos Programas e o curto período de tempo de suas intervenções. Algumas Operações 

duraram dias, muitas delas sendo efetuadas no início do ano - época de mudança de 
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gestores - já o Projeto Nova Luz chegou a durar alguns anos, até ser abandonado por 

irregularidades. A inauguração do  Programa Recomeço seguiu essa lógica e começou a 

funcionar mesmo sem o apoio de trabalhadores e usuários, que não concordavam com o 

caráter político-terapêutico da proposta; sem realizar convênios suficientes com as 

Comunidades Terapêuticas, pois muitas não apresentavam os requisitos necessários 

para participar do edital; e por fim inaugurou um equipamento na “Cracolândia” sem 

grande parte das funcionalidades prometidas e ainda atropelando um processo público 

de licitação para gestão do espaço. O De Braços Abertos também teve sua inauguração 

apressada, ignorando a participação de trabalhadores e usuários que até então 

participavam do processo de construção do programa: 

“(...) mas em julho de 2013, em uma quinta-feira (quando outros redutores 

de danos do É de Lei inclusive acompanharam uma das pessoas que usa 

crack neste encontro), fomos informados que o espaço seria inaugurado na 

próxima segunda-feira por decisão do secretário. Frustrado com o atropelo 

deste processo que também necessitava cuidado, percebi o diálogo se 

tornando em monólogo e a construção conjunta com a sociedade civil 

desaparecer por imposição política hierárquica. Não capacitaram equipe e 

não estavam com a infraestrutura pronta. Qual o real interesse deste 

processo? Que forças estavam em jogo? Porque abririam o espaço em 3 

dias? (...) Seis meses mais tarde, essa iniciativa dá origem ao Programa 

municipal „De Braços Abertos´.” (CALIL, 2015)   

 

Este retrato da "Cracolândia" também registrou as novas técnicas utilizadas 

pelos equipamentos de segurança - aqui representados tanto pelo trato dos guardas 

municipais e polícia militar com os usuários quanto pela presença das novas tecnologias 

de vigilância. Por conta do Programa Crack É Possível Vencer, e seu intenso 

investimento no eixo Autoridade, a quantidade de aparatos policiais aumentou 

consideravelmente no território. O ônibus que realizava a vigilância constantemente 

pode ser comparado a uma espécie de Panóptico
105

 moderno, funcionando como 

exercício de controle mesmo quando não era operado por ninguém, fazendo com que os 

usuários se acostumassem a se “comportar” em seu redor. A quantidade de Guardas 

Civis Municipais (GCM) também aumentou no território, com o aval do Programa De 

Braços Abertos, sob o discurso da implantação de um modelo de policiamento 
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comunitário. A limpeza diária da rua Dino Bueno, iniciada em Abril de 2015, 

demonstra uma prática de adestramento e controle, onde a GCM é a responsável por 

deslocar os usuários, realizar a revista e finalmente autorizá-los a retornar. Durante o dia 

é possível ver os carros da guarda cercando o perímetro do território, solicitando a 

revista de mochilas e impedindo o trânsito de determinadas pessoas. 

Nessa disciplina da limpeza percebe-se as conexões criadas a partir da lógica 

da assistência e do cuidado para a lógica da repressão. A eliminação da “favelinha” se 

deu sob a justificativa de que seria nos barracos que se realizaria o tráfico. A partir disso 

a Política Pública acordou seu desmonte com o cadastramento destes usuários no 

Programa – passando assim do status de possíveis traficantes a beneficiários, passando 

de uma instância disciplinar para outra. É possível usar a reflexão que Michel Agier 

(2006) faz sobre os refugiados ao pensarmos o papel do Estado no trato com os usuários 

da “Cracolândia”, “Uma mão que fere, a outra que socorre.”. Fazendo uma analogia 

do território como um campo de refugiados, ao mesmo tempo em que são oferecidos 

cuidados e assistência, também é estabelecido o controle, para evitar que eles “fujam”, e 

se misturem aos outros cidadãos. “A gestão dos indesejáveis estende-se e torna-se cada 

vez mais precisa no plano da produção das categorias dos espaços adequados” 

(AGIER, 2006).  

Foram levantadas reflexões também sobre qual o papel que as políticas 

assumem, ao se apropriar do discurso da saúde e da assistência. Conforme coloquei no 

início dessas considerações, o momento histórico era único justamente por inaugurar 

políticas que seguiam esta lógica, do cuidado, e não de um caráter repressivo ou 

urbanístico. Um dos objetivos dessa dissertação foi justamente pensar sobre de que 

forma esse cuidado estaria sendo oferecido e também recebido. Mesmo sendo políticas 

com propostas e modelos de atenção diferentes, tanto o Recomeço quando o De Braços 

Abertos, acabam por repetir algumas práticas no trato com os usuários e com o 

território, mas agora sob o discurso da saúde. Desde os anos 90 a “Cracolândia” é alvo 

de intervenções estatais, e era esperado que os Programas estadual e municipal 

assumiriam um projeto mais específico, voltado para as necessidades únicas da região, 

considerando seu histórico, o perfil das pessoas que por ali transita e principalmente, 

suas demandas.  
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María Epele (2013) propõe a noção de palimpsesto
106 

como modo de analisar 

essas práticas de tratamento e cuidado, que se organizam através de montagem de 

diferentes discursos, interesses, e regimes verdade-autoridade: “los procesos de 

elaboración de “nuevos” tratamientos sobre “nuevos” problemas al ritmo acelerado 

de condiciones de emergencia, muestran su carácter de montaje entre diversos modos 

de tratar expertos y legos.”. Neste sentido alguns dualismos são rompidos, como antigo 

e o novo, o especialista e o tradicional. Utilizando este conceito para pensar as políticas 

inseridas na “Cracolândia” podemos apreender que, embora a política estadual e 

municipal tenham concepções político-sanitárias distintas, ambas foram criadas para 

suprir essa “epidemia” do crack. Os dois Programas, ao se recusarem a assumir uma 

radical posição que rompa com um histórico de intervenções desastrosas no território 

acabam por cronificar ainda mais os usuários naquela realidade destituída: “en 

contextos de crisis económico-políticas, la avanzada de los sistemas expertos de la 

salud participa (...) en la producción de esos mismos problemas “urgentes” que busca 

resolver.”. 

Cabe também discorrer sobre as linhas de cuidado propostas pelos programas e 

em como elas afetam o cotidiano dos usuários da “Cracolândia”. Pensando nestas 

políticas de saúde não apenas como discursos institucionais, mas como dispositivos 

produtores de práticas, elas têm influência na forma como esse cuidado é sentido e 

ressignificado pelos usuários: 

“o cuidado em sua diversidade e pluralidade pode ser considerado em 

termos de produção, quer dizer, como um conjunto de técnicas e táticas que 

se transformam no tempo, integrando tanto as redes sociais e as lógicas de 

poder quanto os processos de subjetivação, incorporando, ajustando e 

desenvolvendo saberes e práticas de diferentes procedências. (...) Através 

dessas práticas e desses saberes são modelados os corpos sociais e 

individuais, convertendo a saúde em paradigma da moral” (EPELE, 2012). 

 

Percebe-se que, apesar do esforço dos trabalhadores - que muitas vezes é o que 

garante o vínculo e a adesão do usuário - as políticas instaladas na "Cracolândia" ainda 

estão muito distantes de realmente produzirem saúde ou cuidado à longo prazo. Em 

primeiro lugar temos a repetição de práticas como a internação, que reforça um modelo 
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contrário aos preceitos da reforma manicomial, e também da lei 10.216, onde é 

explicitado no artigo 4º que "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será 

indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes". Ou seja, 

mesmo os casos de internação voluntária deveriam ser buscados apenas quando outros 

equipamentos fossem considerados. Como o Programa Recomeço investe 

prioritariamente nas internações, a exceção se torna regra, e as potencialidades do 

território não são usadas como formas para compor essa proposta de cuidado. Até o 

presente momento a unidade Helvetia, localizada no território e que poderia ser um 

importante espaço, funciona com o mínimo de suas funcionalidades prometidas.  

Já o De Braços Abertos tem uma proposta que é classificada como de baixa-

exigência, ou seja, não exige abstinência para que o usuário seja classificado enquanto 

beneficiário, e que tem como pilar organizativo a política de Redução de Danos. Como 

Denis Petuco afirma, a RD seria uma intervenção política que se utiliza dos princípios 

do SUS e da Reforma Psiquiátrica para construir novos paradigmas, novas relações com 

as substâncias, para romper com "pequenos manicômios que se expressam não em 

muros e grades, mas em práticas que aprisionam as pessoas em rótulos, conceitos, em 

perspectivas teóricas que diminuem a potência, em vez de trazer à tona todo o potencial 

de autonomia e cidadania"
107

. E é neste sentido que cabe a reflexão de como a proposta 

do DBA se materializa no território, se configurando muito mais como uma política de 

assistência básica, ou seja, que oferece os serviços mínimos necessários para a 

sobrevivência daquelas pessoas, do que uma real política que se propõe a reduzir os 

danos gerados pelo uso de crack. Não é possível também dissociar as ações do território 

ligadas ao Programa, como o desmonte das favelinhas, do rapa e limpeza cotidianas, da 

proposta que temos de uma política de RD - um novo paradigma que busca romper com 

estereótipos e estimular a cidadania dos usuários. Por fim percebeu-se a falta de um 

equipamento de saúde como suporte para o DBA. Embora a redução de danos não se 

pressuponha necessariamente modelos rígidos e institucionais de tratamento, o campo 

da saúde se configura como um terreno fértil para a construção de autonomia dos 

sujeitos e alívio dos sofrimentos. A tenda do de DBA localizado no território, que é um 
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espaço com potência para ser ocupado e assumir uma função até terapêutica, permanece 

com restrições quanto à permanência dos usuários e, consequentemente esvaziada. 

Olhando para esse cenário, cabe levantar a hipótese - que pode parecer absurda 

para alguns - de que se o poder público quer realmente acabar com a “Cracolândia”. 

Durante minha experiência de campo percebi que barracas eram desmontadas, pessoas 

presas, carroças apreendidas, porém em nenhum momento as vias foram totalmente 

desocupadas. Em uma recente reportagem ao jornal Folha de São Paulo o diretor da 

Denarc (Departamento de Narcóticos) afirmou que são precisos ainda dois anos "no 

mínimo" para que o tráfico seja desmontado na região
108

. Município e Estado se 

esforçam para criar políticas mais eficientes para concorrer um com o outro, porém 

parece que manter o espaço como campo de disputa eleitoral é ainda mais importante do 

que ir de encontro com as reais necessidades do território. A “Cracolândia” atrai 

investimentos federais, votos e olhares. As políticas de saúde que pressupõem a 

internação mantém uma rede de comunidades terapêuticas que garantem sua verba 

principalmente dessas parcerias governamentais. Ao mesmo tempo que vemos empresas 

como a Porto Seguro querendo expulsar os usuários para “revitalizar” a região, ela 

continua sendo fonte de especulação imobiliária e a presença dos usuários faz com que 

os preços acabem sendo menores do que em outras regiões do Centro. O território acaba 

sendo um palco livre para que a Guarda e a Polícia exerçam todo seu poder, pois o 

status de “nóias” autoriza que sejam aplicadas práticas arbitrárias e com excesso de 

violência. Seja sob o rótulo de traficante ou beneficiário, “a normalização da 

delinquência, além de ser economicamente lucrativa e politicamente útil para 

neutralizar as lutas sociais, também opera como justificativa para a atuação, 

recorrentemente excessiva, por parte dos aparelhos de controle e regulação estatais.” 

(CANDIOTTO, 2012). 

Essa hipótese pode ser corroborada pela falta de interesse, tanto do Município 

quanto do Estado, de ouvir os trabalhadores e pesquisadores que já estão inseridos no 

território e, principalmente, os usuários, que moram e transitam por ali. Alguns 

conhecem profundamente o histórico da região, sabem contar sobre cada intervenção, 

qual era o gestor e quais foram os resultados alcançados. São eles que permanecem, que 

estão ali no todo dia, debaixo de chuva e sol, resistindo e se reinventando. Apesar das 
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políticas atuais apresentarem um caráter de controle, de higienização, elas também 

produzem possibilidade de cuidado e de transformação, porém não pela via 

institucional. As pessoas que por ali transitam já tem um conhecimento acumulado 

sobre o histórico do lugar, e sobre como o Estado se manifesta na região. Também 

possuem uma ampla gama de práticas relativas ao próprio cuidado, e ao cuidado dos 

outros, que já foram exploradas em etnografias da região (SILVA, 2000; CALIL, 2015). 

Conforme eu presenciei na pesquisa de campo, muitos dos que ali transitam foram 

atraídos não só pelo crack, mas também pela proteção de se estar em grupo, pelos 

serviços que são disponíveis, pela possibilidade de conseguir renda. As políticas da 

região produzem benefícios a partir do momento que os usuários conseguem se 

apropriar do seu funcionamento e incorporá-las no seu cotidiano. 

Como Foucault coloca “a partir do momento que há uma relação de poder, há 

uma possibilidade de resistência” (1979). Como já foi exaustivamente elaborado aqui, 

as políticas assumem um poder de controle e dominação, seja sob o discurso da 

repressão ou pelo discurso da saúde. Mesmo com uma relação desequilibrada – onde 

um lado domina mais que o outro – a possibilidade de resistência é um traço da 

“Cracolândia”, que pode ser considerada como um território conquistado desde o início 

da sua formação nos anos 90, ocupado por pessoas a quem foi negado acesso a direitos 

básicos, ou que foram expostas a violências policiais e de parte do Estado. Além de tudo 

a “Cracolândia” não é um mero endereço, ela é uma comunidade, com suas práticas, 

suas trocas e suas relações. E é considerando esse histórico e as práticas de resistência, 

que as políticas podem ser ressignificadas. O artigo de Ibrahim e Vilhena (2014) destaca 

o pensamento de Michel de Certeau para pensar práticas que os encarcerados de um 

hospital psiquiátrico encontram para resistir em um cotidiano tão controlado. Essa linha 

de raciocínio também pode ser utilizada para pensar o usuário da “Cracolândia”:  

“De acordo com o autor (1998), a sociedade contemporânea, ainda que 

mantida sob as redes de controle e de “vigilância” generalizada, não se 

reduz e nem se rende a elas. Ao contrário, o sujeito se utiliza de 

procedimentos populares minúsculos e cotidianos e joga com os 

mecanismos de controle e de disciplina a fim de alterá-los, criando 

maneiras de fazer que se reapropriam do espaço organizado pelos métodos 

tradicionais de organização social produzindo, em contrapartida, uma nova 

ordenação sócio-política própria.” (IBRAHIM; VILHENA, 2014) 
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Algumas práticas podem ser apontadas como provas dessa resistência: o 

Programa Recomeço disponibilizou mais banheiros assim que os usuários começaram a 

demandar essa necessidade; a formação das barracas para se esconderem da vigilância 

incessante das câmeras; a união de usuários e trabalhadores para conseguirem reaver 

alguns bens que foram apropriados pela Guarda; o próprio comércio das pedras, que 

garante um sustento financeiro básico; a criação de um código linguístico próprio, a 

defesa coletiva contra a presença repórteres e jornalistas, dentre outros. Dentro desse 

espectro, cabe destacar também o papel dos trabalhadores que atuam diretamente no 

território, ou "na ponta" e em como a relação deles com o usuário pode ser 

transformadora. Outras pesquisas podem explorar mais a fundo de que forma se dá essa 

troca, e em como um movimento coletivo de militância influenciaria um compromisso 

com as práticas de cuidado e saúde e com os próprios usuários. Conforme relatei 

brevemente no texto, durante a época da pesquisa foi presenciado a organização de 

coletivos como o Sem Ternos, o Vozes da Rua, encontros como Fórum Estadual de 

Redução de Danos, além da prática cotidiana destes profissionais, que muitas vezes iam 

contra o discurso institucional dos Programas. 

Com isso finalizo essa dissertação reforçando que, para que as Políticas Públicas 

instaladas no território tenham possibilidade de instaurar novas possibilidades de vida 

para as pessoas que por ali transitam e para os usuários é preciso que seja realizado um 

rompimento radical com as práticas do passado e com a rede de interesses que cerca o 

território, influenciando as decisões e atuações do poder público. Se a via escolhida é 

pela lógica da saúde, é preciso se aprofundar nas possibilidades de cuidado, evitando 

que esta seja mais uma via de controle, e não de transformação e autonomia. E por fim, 

refletir e insistir nas formas de resistência dos usuários, expressa em seus corpos, em 

seus cotidianos, em suas falas, como forma inclusive de limitar o poder do Estado que 

ali se revela na sua faceta mais controladora.  

 

O ano inteiro a rua não é fácil não 

Tem paulada e chuvarada 

Tem político ladrão. 

Tem o comércio que vende tudo a milhão 
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O meu bolso tá vazio 

Onde é que fica o coração?
109
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