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JAMAIS FOMOS ZUMBIS: DUAS EXPERIÊNCIAS DE MUDANÇA
NO CONTEXTO SOCIAL DO USUÁRIO DE CRACK
O Programa de Braços Abertos (DBA) e os campeonatos
de futebol realizados pela prefeitura paulistana revelaram-se
como duas iniciativas administrativas com importante impacto
sobre o contexto social dos usuários de crack da região central
da cidade. Elas nos mostram como os controles sociais formais
mais razoáveis, como o cumprimento de horários e comparecimento a certas atividades, podem interagir perfeitamente
com rituais e sanções responsáveis por estabelecer controles
sociais informais. Isto ajuda a compor uma série de pressões
no sentido de assumir um padrão mais discreto de uso em um
cotidiano estruturado, marcado pela hierarquia e submissão à
autoridade formal.

O Programa De Braços Abertos: ruptura, continuidade e
radicalização da redução de danos
Amplamente escudado nos princípios da redução de danos, o
Programa De Braços Abertos (DBA) “foca em pessoas que seguem usando drogas”. (IHRA, 2010, p. 1) A única posição defendida pela Associação Internacional de Redução de Danos
em desacordo com o programa municipal é a de privilegiar pequenos ganhos para muitos ao invés de grandes ganhos para
poucos, por acertadamente considerar os primeiros mais impactantes que os últimos. Ao contrário desta posição, o Programa DBA vem desde o início de 2014,gerando grandes ganhos
para muitos.105

105 Aliás, praticamente a integralidade da posição oficial da Associação Internacional de Redução de Danos, conforme procuramos resumir abaixo, se encontra aplicada no programa da Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP):
1.

Aceitação do fato de que muitas pessoas não querem ou não conseguem parar de usar drogas;
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“Quem inventou o Braços Abertos fui eu”, esta frase foi
ouvida por este pesquisador ao conversar com um beneficiário, termo utilizado pela Prefeitura do Município de São Paulo
(PMSP) para se referir aos incluídos no Programa DBA. Trata-se
de um usuário de crack de trato razoavelmente difícil, ele às
vezes mostra-se violento, mas orgulha-se de ter participado das
reuniões preparatórias para a implantação do Programa DBA
com o prefeito Fernando Haddad. Antes do Programa, os craqueiros viviam na Cracolândia sob o peso do estigma do zumbi
morto vivo. (BOES, 2011) Infelizmente, este estigma ainda se
encontra presente em publicações recentes, conforme observamos a seguir:

2.

Levar em conta idade e gênero;

3.

A não necessidade de tratamento para a maioria dos casos;

4.

A oferta de opções que minimizem os riscos de continuar usando;

5.

A oferta de serviços e informações que visem manter os usuários saudáveis;

6.

Trazer benefícios aos usuários, suas famílias e a comunidade;

7.

Forte compromisso com saúde pública e direitos humanos;

8.

Redução dos riscos e consequências do uso (não somente do crack,
mas também do álcool);

9.

Alto impacto na saúde individual e comunitária;

10. Intervenções facilitadoras e não coercitivas;
11. Servir as necessidades dos usuários onde eles estão ou vivem;
12. Aceitar as pessoas como elas são e evitar julgar comportamentos;
13. Se opor a estigmatização deliberada dos usuários;
14. Garantia de direito a atendimento de saúde, serviços sociais e direito
ao trabalho;
15. Direito de não ter prisão arbitrária, tratamento cruel ou desumano;
16. Questionamento da discriminação contra pessoas que usam drogas;
17. Questionamento do abuso de práticas policiais;
18. Questionamento de políticas públicas e leis restritivas;
19. Encorajamento do diálogo, do processo consultivo e do debate.;
20. Participação das pessoas que usam drogas e outros envolvidos em
suas comunidades nas decisões.
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Os usuários, reunidos em bandos, começaram a assombrar primeiramente as noites de São Paulo. Eram
amontoados de gente suja, descabelada, que vagavam
catatônicos no que pareciam guetos de morte. Quem
acompanha as histórias de ficção sobre zumbis viu logo
uma associação muito fácil entre os usuários e os ‘mortos vivos’ das sagas do cinema e da literatura. (ROTENBERG, 2013, p. 13)

Após a implementação do DBA esta visão estereotipada começa a perder importância para uma nova maneira de encarar
o usuário de crack, e de uma forma mais humana. Até o melancólico término da gestão Kassab frente à PMSP, a certeza
corrente era da incapacidade generalizada entre os usuários
de crack – retratados como zumbis – de exercer sua vontade. O
DBA, gestado em encontros destes usuários diretamente com o
prefeito da cidade de São Paulo, veio propor justamente o reconhecimento desta vontade.
Os encontros entre os beneficiários e o prefeito permaneceram até o término de seu mandato, ampliados pela participação de lideranças de movimentos sociais, entidades de classe e
técnicos responsáveis por um programa em permanente construção. Seu início, em meados de 2013, foi marcado pela determinação em se contrapor às políticas pautadas pela repressão e pela internação em comunidades terapêuticas, muitas
vezes de forma involuntária e até mesmo compulsória, levadas
à frente pelo governo do Estado de São Paulo, particularmente
na gestão Geraldo Alckmin.
Como vimos, o DBA é um programa em permanente construção e esta construção data da elaboração do plano de governo sob o lema “Um tempo novo para São Paulo” do então
candidato a prefeito Fernando Haddad. Neste plano é possível
vislumbrar o aspecto estruturante do Programa DBA, ou seja, a
dimensão intersetorial da “Política sobre o Crack” que se dedicou a “Implementar uma ação intersetorial (saúde, assistência
social, emprego e renda, educação, ambiente urbano, cultura,
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lazer, esportes etc.), desenvolvida de forma integrada com o
Governo Estadual e com o Governo Federal, por meio de seu
Programa “Crack é Possível Vencer”. (UM TEMPO, 2012)
Assim, um plano de intervenção positiva no bairro da Luz
foi traçado no sentido de levar cuidado, assistência e dignidade aos usuários de crack. Um importante sinal de seu caráter diferenciado foi ter a coordenação do Grupo Executivo
Municipal (GEM), responsável pela concepção e implantação
do programa, sob a responsabilidade da área técnica de saúde mental, álcool e drogas da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS). Neste sentido, os beneficiários do DBA têm sua situação
cotidiana considerada e avaliada prioritariamente sob a perspectiva da saúde e da assistência. Em primeiro plano encontram-se – além da SMS – a Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social (Smads), a Secretaria Municipal de
Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo (SDTE)
e a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Esta última
com presença decrescente na gestão local do programa, segundo declarações de técnicos presentes desde sua implantação,
com quem pudemos dialogar. Porém, acreditamos que pelas
pressões políticas por parte da mídia, que passou a chamar o
Programa DBA de “bolsa crack”, o secretário municipal de segurança pública, Benedito Mariano, acabou sendo chamado a
coordenar o DBA.
O DBA nasce sob o espírito da 5ª Conferência Municipal de
Políticas de Atenção às Drogas (Compad), realizada pela SMDHC, pelo GEM e o Conselho Municipal de Políticas Públicas
de Drogas e Álcool (Comuda). A conferência foi precedida por
reuniões preparatórias abertas feitas por representantes dos
três entes municipais supracitados, nas regiões leste, oeste,
sul e central da cidade. A importância da articulação intersetorial foi uma das propostas da conferência, do mesmo modo
como a composição do “Consultório na Rua” com “redutores
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de danos, equipe de saúde mental articulada com assistência
social”. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2013, p. 5) Também
foi destacada a importância de uma ideia de cuidado não focada apenas na internação, a promoção do matriciamento entre as redes responsáveis pelo atendimento aos usuários de
drogas e a capacitação dos profissionais ligados à política sobre crack, álcool e outras drogas. Nas pré-conferências sobre
a saúde mental, DST/HIV/Aids e saúde da população negra,
as preocupações existentes no desenho do Programa DBA estavam presentes também, por exemplo, como trabalhar em
uma estratégia de redução de danos, os Consultórios na Rua
e a ação intersetorial com presença de cultura, esportes, geração de renda e emprego. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2013)
Após a 5º Compad, o Comitê Intersetorial da Política Municipal
para a População em Situação de Rua (Comitê Poprua) deu
prosseguimento às discussões sobre o Programa DBA até sua
implementação. Na ata de sua quinta reunião extraordinária
podemos ler:
Sra. Cormarie (SMS) e o Sr. Odimar Edmundo dos Reis
(SMS) comentam a respeito do equipamento da Helvetia, que é um equipamento Intersetorial, coordenado pela
saúde, mas com ações de diversas secretarias assistência
social, esportes e outras. Que tem (sic) como objetivo escutar e fazer vínculo na perspectiva do trabalho de redução de danos trabalhando principalmente com usuários
de Crack. Relata a importância do espaço como referência para que as pessoas possam frequentar e começar a
planejar novas perspectivas para suas vidas e como estratégia para atrair as pessoas aos locais oferecem refeições rápidas, possibilidade de banho, atividades lúdicas,
rodas de conversas, rodas de samba, oficinas, terapias
alternativas como acupuntura, mencionam o trabalho
de um médico psiquiatra que anda como palhaço pelo
espaço, etc. Destacam que não é um lugar de encaminhamentos, mas sim de construção de vínculos. Estão
com o movimento de 400 pessoas por dia e já fizeram
180 planos terapêuticos. Comentam que a equipe conta
com o apoio da comunidade local e que está sendo um
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trabalho conjunto de toda a sociedade. Informaram que
o prefeito solicitou a construção de novo equipamento na
mesma direção e as equipes de governo planejam utilizar
o espaço no Parque Dom Pedro para esta finalidade e já
estão construindo a estratégia para abertura nos próximos dias. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2013, p. 2-3,
grifo nosso)

É importante salientar que o número de pessoas consideradas como constituindo o movimento diário no equipamento
do Programa DBA, 400 pessoas, será mantido como meta de
beneficiários a serem atendidos na Frente de Trabalho, embora, atualmente, este número tenha chegado a mais de 500 beneficiários.106 (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2015b) Os vínculos com os usuários de crack e o apoio da comunidade local
se revelarão de especial importância no processo posterior de
construção do Programa, com a participação dos futuros beneficiários e sua transferência dos barracos para os hotéis.
Nesta construção ficou claro a ligação de parcela maciça dos
futuros beneficiários com a região. Muitos não conheciam outro bairro na cidade além do bairro da Luz e outros tantos
estavam lá há mais de uma década, sem laços importantes
com outros territórios.
Se alguma experiência de política pública pode ser apontada como responsável por influenciar o programa paulistano,
esta experiência é a da Prefeitura Municipal de São Bernardo
do Campo (SBC). Ao secretário municipal de direitos humanos
e cidadania da cidade de São Paulo, Rogério Sottili107 foi dada a
orientação pelo prefeito Fernando Haddad para que visitasse e
conhecesse a iniciativa da prefeitura da região do ABC paulista, berço do petismo. Esta cidade é governada pelo petista Luiz
106 Este número seria dobrado em 2017, expectativa frustrada pela derrota
eleitoral de Haddad.
107 O secretário seria substituído pelo ex-senador Eduardo Suplicy no início
de 2014, mas permaneceria na SMDHC, como secretário adjunto. Posteriormente, retornaria ao governo federal.
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Marinho, ex-ministro do governo Lula e possui uma política de
drogas baseada em Repúblicas Terapêuticas (RT), espaços de
moradia transitória, assim como em projetos terapêuticos e de
geração de renda desenvolvidos na rede Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS). Outras características da atuação em São
Bernardo (PIERRO, 2012) visíveis no caso paulistano são as
políticas intersetoriais, os Consultórios de Rua e a preocupação
dada à manutenção de vínculos entre profissionais da prefeitura e usuários de crack. Uma importante diferença está na
criação, em SBC, do cargo de acompanhante para proporcionar
24 horas diárias de atenção ao usuário vinculado à RT, ausente
em São Paulo.
O Programa DBA, esta ação intersecretarial, foi planejado
para ofertar abrigamento, tratamento de saúde, alimentação,
atividade ocupacional, capacitação profissional e auxílio financeiro aos beneficiários incluídos na execução de serviços
de zeladoria nas ruas e teve início dia 14 de janeiro de 2014.
Após dois dias, todos os 147 barracos distribuídos entre as
ruas Dino Bueno e Helvétia – local onde hoje se centraliza a
Cracolândia – haviam sido retirados. A não construção de novos barracos no local foi pactuada entre a PMSP e os futuros
beneficiários do DBA. A adesão ao programa foi da totalidade
dos ocupantes dos barracos e se deu nos dias anteriores, ao
serem contratados pelo Programa Operação Trabalho (POT) da
SDTE para trabalharem em atividades de zeladoria na região,
ocupação pela qual passaram a receber um auxílio financeiro
no valor de R$ 15,00108 por dia de trabalho, incluindo os finais de semana para os assíduos. Esta forma de contratação
é uma adaptação do POT e compreende um valor de auxílio
pecuniário mensal de R$ 450,00 por 20 horas semanais de
trabalho, ou 4 horas diárias nos chamados dias úteis. O POT
prevê o investimento total de um salário mínimo e meio por beneficiário. Como custo para a PMSP há também o pagamento
108 Este valor viria a ser ajustado anualmente.
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das vagas em hotéis da região e alimentação correspondente a
três refeições diárias no restaurante Bom Prato, programa do
governo estadual responsável por fornecer refeições a um real
em restaurante gerido por Organização Social, localizado na
rua Dino Bueno. Também há cursos de capacitação ofertados a
partir de aptidões e demandas dos beneficiários e o pagamento
da equipe de técnicos e orientadores, assim como dos gestores
do serviço: a organização não governamental Brasil Gigante, a
serviço da SMDHC. Em setembro de 2014, a Brasil Gigante foi
substituída pela Associação de Desenvolvimento Econômico e
Social às Famílias (Adesaf) após processo licitatório.

A Frente de Trabalho e o Trio
A Adesaf gerencia a frente de trabalho, parte do DBA. Até então dedicada à gestão de projetos para crianças e adolescentes,
esta OSCIP foi contratada após processo licitatório para gerir
o programa. Em contato com a gestora anterior, a ONG Brasil
Gigante (OBG), pudemos acompanhar o trabalho das equipes
no trecho, como é chamado o caminho percorrido por cada
equipe nos arredores do bairro dos Campos Elíseos.
Após acordarem e saírem do hotel, os beneficiários se dirigem ao restaurante Bom Prato, localizado na rua Dino Bueno
para tomarem o café da manhã. A entrada no restaurante é
possibilitada por um crachá distribuído pelo orientador social
a cada um de sua equipe de 20 beneficiários. Dificilmente a
equipe estará completa, os ausentes serão objeto de busca ativa por parte dos 44 orientadores socioeducativos da Smads e
agentes comunitários de saúde da SMS. As informações sobre
a ausência no trabalho, para a posterior busca ativa, são obtidas por estes profissionais após o café da manhã, no local de
saída das equipes. Em seguida, os agentes sociais da Smads e
agentes comunitários de saúde responsáveis por cada grupo de
20 beneficiários se dirigem aos hotéis para visitá-los e verificar
os motivos da ausência na frente de trabalho. Entre às 13 e 14
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horas, o trio composto pelos agentes sociais da Smads, agentes
comunitários de saúde da SMS e orientadores sociais da SMDHC se reúne para discutir as diversas demandas surgidas.
Esta rotina passou a ser implementada pouco mais de um mês
após o início dos serviços de zeladoria feitos por parte dos beneficiários. Antes, cada trio, como é chamado o grupo responsável
por uma equipe, se encontrava e resolvia as demandas individuais de modo informal. Os agentes comunitários de saúde
são os únicos não disponíveis na proporção de um por grupo
de 20 pessoas, mas apenas um por hotel onde se hospedem
beneficiários.
A busca ativa é feita dentro dos hotéis com os membros
do trio indo de porta em porta. Ao final do mês de fevereiro de
2014, apenas 200 entre 429 participantes do DBA se dedicaram aos serviços de zeladoria, alguns jamais apareceram para
trabalhar, outros desistiram pelos mais diversos motivos, como
os de saúde. Em meados de abril, este número havia subido
para 293 beneficiários participando dos serviços de zeladoria
ao menos uma vez naquele mês. Há casos de nomes que constavam nas listas das equipes de 20 beneficiários, mas as pessoas nunca apareceram para trabalhar, assim como o número
de inscritos na primeira fase do programa ressurgiram após
três meses de sua implantação. Em todo caso, não há exclusão
do programa, dada sua baixa exigência, ou exigência apropriada. Mesmo com meses de ausência, eles estão incluídos.
Os membros das equipes citadas acima, originalmente
trabalhavam apenas em um mesmo hotel. Contudo, devido à
necessária flexibilidade exigida pelas características dos beneficiários, há uma considerável flutuação deles entre os apartamentos e mesmo entre os hotéis. Isto se dá pelos mais variados
motivos, desde separações de casais, passando pelo desejo de
ter uma acomodação melhor, até a simples curiosidade de conhecer e se alojar em quarto ou hotel diferente. Assim, os trios
devem dar conta de 20 beneficiários distribuídos nos mais va-

Jamais fomos zumbis.indd 235

29/05/17 08:10

236
Jamais fomos zumbis

riados hotéis. Isto marca um dos pontos fortes do programa:
o atendimento integrado, individualizado e integral ao beneficiário, proporcionado pelo trabalho de profissionais ligados às
áreas de saúde, assistência e trabalho em contato diário.
Os antigos moradores dos barracos, por sua vez, tentam
adaptar o quarto de hotel à vida costumeira no barraco e, ao
mesmo tempo, mudam o estilo costumeiro de ocupação de um
hotel para melhor adaptá-lo ao seu modo de vida em transição.
Por exemplo, ocupam os corredores e escadas para conversas e
lazer, flutuam entre os quartos e prédios e alugam vagas para
terceiros nos finais de semana, quando não há acompanhamento dos agentes sociais da Smads. Estes estão presentes
todos os dias úteis na portaria e procuram estabelecer certo
controle sobre a ocupação dos quartos. A flutuação não se dá
livremente, mas por via de pedidos às agentes sociais e particularmente a uma assistente social com larga experiência na
região. Esta assistente social conhece pelo nome ou apelido
praticamente a totalidade dos beneficiários que são antigos
moradores ou frequentadores assíduos da Cracolândia.
Existe uma preocupação dos técnicos, particularmente da
saúde mental, em garantir que nos encaminhamentos dos beneficiários, todos se atentem às diferenças entre os serviços oferecidos pela PMSP e pelo Governo do Estado, bem como da importância de se referenciarem nos serviços municipais e não nos
oferecidos pelo poder estadual. Como vimos acima, grosso modo
poderíamos considerar os serviços estaduais como dando certa prioridade à internação em Comunidades Terapêuticas (CT),
enquanto a PMSP priorizaria os CAPS. São cinco CAPS na rede
de abrangência do Programa DBA, dois CAPS-AD III, um CAPS
infantil, um CAPS adulto e o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), este último também possuindo
um CAPS, além de outros serviços. Isto não impede a abordagem de beneficiários, assim como dos demais frequentadores da
Cracolândia, por agentes sociais do Instituto Mensageiros para
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encaminhamento a comunidades terapêuticas, através do Programa Recomeço (PR), do governo estadual. Porém, caso um beneficiário seja abordado e necessite de tratamento ambulatorial,
ele é normalmente conduzido pelos agentes sociais do PR aos
CAPS da prefeitura. Da mesma forma, caso algum beneficiário
do Programa DBA chegue, juntamente com a equipe multidisciplinar em contato com ele, à decisão por uma internação em
clínica de recuperação ou CT, ele será encaminhado ao PR. Este
tipo de relacionamento existia antes da implantação do Programa DBA inclusive, após sua inauguração foi objeto de acordo
formal entre os entes estadual e municipal.
Por estarem hospedados em hotéis e trabalhando meio período, os beneficiados são obrigados a se adaptar ao novo ambiente físico, mas também procuram se servir de novas possibilidades abertas pelo DBA. Assim, nas semanas iniciais do
programa, chegaram a alugar seus quartos para encontros e
pernoites para aqueles frequentadores da Cracolândia não incluídos no Programa DBA, assim como vender uniformes a
R$ 50,00 e botas R$ 60,00, a negociar cartões de alimentação
e até os documentos de identidade retirados por Smads. Todos
estes fatos são de conhecimento dos gestores do DBA – principalmente da SDTE e Smads – e em resposta eles procuram
os mecanismos de controle possíveis de serem adotados. Por
exemplo, uma carteira de identificação dos beneficiários foi
confeccionada, embora esbarre na aversão de parte deles por
fotografias, devido a uma parcela ter pendências com a justiça.
Isto levou Smads a procurar a defensoria pública do estado,
para tratar de assessorar juridicamente aqueles dispostos a resolver suas altercações jurídicas.

A tenda e o fluxo
O Programa DBA possui sede própria independente da sede
alugada inicialmente, pela OBG, no Largo Coração de Jesus,
localizando-se a dois quarteirões desta, quase na esquina das
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ruas Helvetia e Cleveland. É uma construção modesta, separada da rua por uma grade e dotada de portão também gradeado. Possui uma tenda de aproximadamente 25 m² e uma
pequena edificação com sala de reuniões, cozinha e banheiros
para os funcionários e outros dois banheiros usados normalmente pelos beneficiários, além dos demais usuários de crack
frequentadores do “fluxo” – local de uso de crack localizado,
por vezes, em frente à Tenda. Lá trabalham cinco profissionais
da administração direta, responsáveis por gerenciar todas as
ações vinculadas à SMS. Esta sede serve de ponto de apoio para
três equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS), compostas por dez agentes cada e um enfermeiro por
equipe. A “Tenda” é um local para uso das equipes de saúde e
assistência e também uma área de lazer para os frequentadores da Cracolândia e demais usuários de crack frequentadores
do “fluxo”.
O “fluxo” é uma aglomeração humana com dezenas ou mesmo centenas de usuários de crack a depender de diversos fatores, desde climáticos, passando pela repressão policial ao tráfico, até a proximidade, ou não dos dias de pagamento, não só
dos beneficiários como dos trabalhadores em geral. Ele já existia
muito antes da criação do Programa DBA. O “fluxo” esteve contido em uma pequena área de 1000 m² entre o DBA e o ônibus do
Programa Crack, é Possível Vencer, o local foi alvo de melhorias
como a colocação de floreiras,109 tornando-se uma praça.
Isto posto, podemos voltar nossa atenção à sede do Programa DBA. Esse programa encontra-se localizado em frente ao
“fluxo” da esquina das ruas Helvetia e Cleveland e dele separada por uma tela de metal e um portão, também de tela, permanentemente aberto. A identificação do local é feita por um
desenho sobre um pano com o nome e logo do Programa DBA
109 No segundo semestre de 2013, novos barracos foram erguidos no “fluxo”.
Neles há constante venda de crack e a GCM não adentra mais esta área
para promover prisões.
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amarrado entre duas colunas da tenda e voltado para a rua. No
período diurno, há, por vezes, um esforço para manter o “fluxo” em frente à sede do Programa DBA feito pela Guarda Civil
Metropolitana (GCM). Isto permitia sua filmagem por câmeras
localizadas no ônibus supracitado, estacionado na rua Cleveland. Estas filmagens eram utilizadas para “intervenções cirúrgicas” (PADILHA, 2014) da polícia no “fluxo”, termo utilizado
pelo candidato petista ao governo estadual, Alexandre Padilha,
para referir-se ao uso de informações obtidas pelas câmeras
para repressão ao tráfico de crack preservando o usuário da
violência policial. As imagens deveriam também servir para denunciar possíveis arbitrariedades do poder público.
Na sede, as equipes das secretarias municipais da saúde e
assistência trabalhavam em mesas sob a tenda, compartilhando o mesmo espaço com os usuários de crack, estes, conversavam, jogavam tênis de mesa, não poucas vezes com alguém
das equipes e assistem televisão, geralmente deitados sobre os
mesmos cobertores e colchões usados nas calçadas, ao lado
do equipamento. Não poucos usuários se aproveitavam da
sombra e segurança ali proporcionadas para dormir. Assim,
temos um equipamento público aberto, com formas de ocupação mutável e disponível; contíguo ao principal local de uso de
álcool e drogas da Cracolândia, o “fluxo”. Aqueles lá presentes
podem, a qualquer momento adentrar, pelo portão constantemente aberto para buscar água em uma mangueira localizada
ao lado da televisão, usar um dos dois banheiros destinados
a servi-los, se dirigir à lavanderia com cinco tanques de lavar roupa localizada ao final de um pequeno corredor de frente
para o portão, ou aos equipamentos de ginástica dispostos sob
um gazebo no mesmo corredor. Temporariamente, houve uma
equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer no local,
ela foi desalojada da Praça Coração de Jesus após a destruição
do equipamento lá localizado em dezembro de 2013. Segundo
informações dos funcionários desta secretaria, provisoriamen-
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te alocados na sede do Programa DBA, isto se deu quando,
certa noite, os membros da GCM, responsáveis pela segurança do local deixaram de exercer sua função de cuidar daquele
equipamento sem darem aviso prévio à Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer. Nessa mesma noite, os frequentadores da
Cracolândia teriam pulado a grade de isolamento da praça e
destruído as instalações, levando até as janelas da pequena
edificação lá presente. Toda área foi reformada por uma empresa de seguros com sede na região e recebeu um posto da Polícia
Militar, assim como quadras para prática de futebol de salão.
As equipes de futsal, compostas por usuários de crack estudadas no próximo capítulo deste livro, se utilizavam do local para
treinos e campeonatos. Podemos visualizar um cartaz de um
destes campeonatos abaixo:
Figura 40 – Cartaz Festival de Futsal

Fonte: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=779642898723391&set=a
.183850888302598.38182.100000330641714&type=1&theater.

No cartaz do Festival de Futsal, vemos figurar como times
participantes, duas equipes objeto de nossa pesquisa etnográ-
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fica, a Tenda Barra Funda e a Tenda Bela Vista. Um dos organizadores do torneio é também o orientador socioeducativo
destas duas equipes. Entre os apoiadores, encontramos Smads
e as quatro organizações sociais responsáveis pela gestão dos
equipamentos conveniados, Centros de Convivência e Centros
de Acolhida.
O Programa DBA funciona de domingo a domingo, portanto
existe plantão de cinco profissionais dos CAPS Sé e Complexo
Prates aos finais de semana. Porém, verificamos a ausência
de acompanhamento entre às 22:00 e 8:00 horas. Esta lacuna
possibilitou, no início do mês de abril de 2014, que uma gestante em início de trabalho de parto no “fluxo” fosse levada por
viatura da Polícia Militar durante a madrugada. Isto causou
sérias complicações quanto à guarda da criança, principalmente pelo parto ter sido realizado na Santa Casa de Misericórdia,
hospital considerado pelas assistentes sociais como contumaz
em retirar a guarda de filhos de usuários de crack em situação
de rua, somado ao fato da mãe não possuir ainda documentação. Isto foi devido à falta de plantão, porém, existem vários
outros problemas quanto ao atendimento aos usuários de drogas em toda cidade.
Para sanar a situação, os 11 mil profissionais da Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS),110 além dos de hospitais, CAPS e
Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão sendo qualificados por
intermédio de cursos de formação. A atenção, a abordagem e o
cuidado em relação às pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas são todas áreas problemáticas e os profissionais são frequentemente denunciados por maus tratos. Nas
palavras da médica responsável pelo Programa DBA em uma
reunião de prestação de contas, de abril de 2014, esta afirma
que o Programa DBA “parte do princípio de que o uso abusivo
110 A RAPS tornou-se parte de uma política nacional de saúde a partir do Decreto n.º 7508/11. Este Decreto tem por base uma “perspectiva territorial”
(BRASIL, 2011) e comunitária a partir de ações intersetoriais.
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de substância psicoativa se trata de uma doença e que todo
cidadão no território é um cidadão com direitos”.
Certamente, nos parece mais desejável considerar o usuário um doente ao invés de criminoso, já que isto torna estas
pessoas alvo de políticas públicas de saúde, ao invés da mera
punição. Na mesma perspectiva, isso é também preferível ao
tratamento da questão como desvio moral, pelo estigma daí
decorrente. Porém, considerar o uso de drogas sob a ótica da
saúde abre espaço para certo exercício exagerado do poder médico, particularmente se considerada a legislação vigente sobre os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. O profissional médico necessita apenas estar devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina do estado onde
se localize o estabelecimento em que irá ocorrer a internação,
para poder fazê-la a pedido de terceiro e “sem o consentimento
do usuário”. (BRASIL, 2001) Ao se tratar o uso de crack como
constituindo uma epidemia, passa-se a considerar o consumo
coletivo de uma substância de modo semelhante a uma doença
infectocontagiosa, onde ocorre transmissão de hospedeiro para
hospedeiro ou, em nosso caso, de usuário para usuário. Em
decorrência, existe então a possibilidade de advogar a favor da
necessidade de realizar um saneamento do ambiente, como feito décadas atrás, no caso da hanseníase e da tuberculose, retirando-se os doentes/hospedeiros para locais remotos até seu
pronto restabelecimento ou, no caso da hanseníase, de modo
perpétuo. A internação compulsória dos usuários de crack nos
parece seguir esta lógica. De modo similar, o usuário de crack
é também visto como possível transmissor, através do compartilhamento de cachimbos e relações sexuais, da mais variada
gama de enfermidades como Aids, hepatite C e tuberculose.
Assim, o usuário de crack, transmutado em hospedeiro capaz
de transmitir uma doença contagiosa sob epidemia, torna-se
objeto da “intervenção do Estado na liberdade individual, sob
o pretexto de preservar a saúde pública”. (LIMA, 2009, p. 84)
À semelhança de certos usuários de crack submetidos a múlti-
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plas internações durante sua vida, “as pessoas diagnosticadas
como portadoras de doenças contagiosas eram condenadas ao
isolamento para toda a vida”. (LIMA, 2009, p. 87) O uso de
crack e por decorrência a própria liberdade do usuário é transformada em perigo à saúde pública.

O Programa DBA: integração ao invés de gentrificação
“Hoje à noite, eu vou poder dormir com os dois olhos”111

As políticas públicas procuram soluções para questões atuais,
aquelas perceptíveis no ato de seu acontecimento e são colocadas em prática, testadas na dureza do jogo político. Um governo
deve ser capaz de responder a esta urgência. O Programa DBA
respondeu a seu modo e em um ambiente ainda marcado pelo
pânico moral gerado durante a eleição presidencial de 2010, no
qual medidas punitivas eram as mais condizentes com o pragmatismo eleitoral.
Um ano após a deflagração da Operação Dor e Sofrimento, a
cidade de São Paulo mudou sua política. A anterior pode ser resumida nas palavras, que hoje temos dificuldade em acreditar
que um coordenador de Políticas sobre Drogas da Secretaria
de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, como era Luiz
Alberto Chaves de Oliveira, pudesse proferir:
A falta da droga e a dificuldade de fixação vão fazer com
que as pessoas busquem o tratamento. Como é que você
consegue levar o usuário a se tratar? Não é pela razão,
é pelo sofrimento. Quem busca ajuda não suporta mais
aquela situação. Dor e o sofrimento fazem a pessoa pedir
ajuda.

Nosso senso comum costuma definir o ser humano como
um animal dotado de razão. Como ser racional, o homo sapiens
111 Lucas – beneficiário do Programa DBA.
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é produtor de cultura dem oposição às plantas e aos demais
animais. Impor sofrimento a um animal é considerado crime e
causa imensa revolta, principalmente, ao tratar-se de animais
domésticos como cães e gatos. Um governante disposto a impor
sofrimento a bichos de estimação seria alvo, no mínimo, da incompreensão dos cidadãos. Neste sentido, os usuários de crack
se encontravam, no momento da deflagração da Dor e Sofrimento, para o Governo do Estado de São Paulo, com um status
inferior não apenas ao do cidadão, mas do animal irracional.
Neste quadro surge o Programa DBA. Para elaborar a nova
política e dar início ao Programa DBA, com a instalação de um
equipamento público na rua Helvétia quase esquina com Cleveland, o prefeito Fernando Haddad fez, durante o ano de 2013,
diversas visitas informais à Cracolândia e estabeleceu vínculo
com alguns usuários de crack e lideranças, como o usuário
autor da frase “Quem inventou o Braços Abertos fui eu”. A partir destas conversas informais foi se desenhando um grupo de
lideranças que passou a ser convidado a auxiliar na definição
e planejamento das ações do Programa. Deste modo, foram incluídos no programa reivindicações de habitação, lazer, assistência e trabalho, onde inicialmente se preocupava apenas com
a saúde. Por uma escolha metodológica, foram cadastrados primeiro os ocupantes dos barracos, eles, em sua quase totalidade, eram também frequentadores do “fluxo”. Como um mesmo
barraco era compartilhado por inúmeras pessoas que o utilizavam para pequenos descansos, pode-se considerar que quase
o conjunto dos residentes no território foi acolhido desde o primeiro momento. Havia também, na pequena favela formada na
Cracolândia durante o segundo semestre de 2013, pessoas não
usuárias de crack e sequer de álcool que tiveram sua inclusão
pelo critério de encontrar-se em situação de rua. Após serem
alocados nos hotéis, os beneficiários passaram a ter contato
diário com os funcionários da saúde, assistência e trabalho.
Os agentes sociais de Smads através de um Plano Individual
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de Atendimento (PIA) começaram a monitorar e dar encaminhamento às necessidades dos beneficiários como: retirada de
documentos, encaminhamento de problemas legais e acesso à
creche ou escola para seus filhos.112 Seu tempo de permanência
nos hotéis e no Programa DBA será determinado pelos agentes
sociais da PIA juntamente com o beneficiário. Os contratos com
os hotéis foram feitos por seis meses devido às características
do POT e a necessidade de licitação. O período de seis meses é
também um norte utilizado na assistência social para a construção do PIA, considerando as particularidades de cada caso,
este tempo pode até ser suficiente para uma saída “qualificada”
do beneficiário da rede. No Programa DBA alguns já saíram
para a “autonomia”. Um caso emblemático foi de um membro
do PCC no local, encontrado pela família após assistirem na
televisão reportagens sobre o Programa DBA. Está prevista a
possibilidade de muitos necessitarem de mais de seis meses
para poderem retornar à família e mesmo de outros possivelmente estarem fadados a manter vínculo indefinido com a rede
assistencial.
Como o Programa DBA foi desenhado pelos próprios usuários de crack da localidade, ele possivelmente não se preste a
ser replicado em outras regiões da cidade, muito menos sirva
de modelo para outras cidades brasileiras. Porém, seu maior
trunfo, a participação dos usuários de crack na concepção e
avaliação periódica do programa, em encontros com o próprio
prefeito da cidade parece ser uma característica replicável em
outros contextos. A pactuação das decisões na área dos serviços municipais prestados por Smads não é uma característica
exclusiva do Programa DBA. Um caso pouco anterior ao início
do programa foi o fechamento do equipamento de convivência
Tenda Santa Cecília. Os conviventes aceitaram acolhimento na
112 Os agentes de saúde elaboram o Plano Individual de Tratamento (PIT). Somado ao PIA, ele constitui, segundo os técnicos do DBA, o “projeto de vida”
do beneficiário.
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rede ou remanejamento para a Tenda Barra Funda, esta teve
sua capacidade de atendimento ampliada de 300 para 450 pessoas por dia. Ou seja, antes de fechar a Tenda Santa Cecília
promoveu-se o fortalecimento da Barra Funda para garantir a
assistência ampla aos remanejados.
O Programa DBA foi idealizado e implementado no chamado curtíssimo prazo, menos de um ano após início do mandato do prefeito Haddad e permanecerá dentro do curto prazo até o término de seu primeiro mandato, ou seja, quatro
anos. Observou-se em nossa pesquisa a busca por soluções
individualizadas e nos termos colocados pouco acima, a cada
período de seis meses, nova avaliação individual deverá ser
feita para decidir pela continuidade ou desligamento de cada
beneficiário do programa. Isto a depender de diversos fatores
como: melhora nas suas condições de saúde física e mental,
diplomação nos cursos e capacitações oferecidas com alocação em vaga de emprego, ou ainda outra forma de geração
perene de renda.
A Operação Dor e Sofrimento, assim como o Programa Recomeço do governo estadual possuem a característica comum
de buscar a retirada dos usuários de crack da região conhecida
como Cracolândia. Esta retirada estava aparentemente ligada a
um processo de busca da valorização imobiliária do bairro, materializada no projeto proposto pelo Consórcio Nova Luz junto à
PMSP. O projeto chamado de Nova Luz (PREFEITURA DE SÃO
PAULO, 2011), se interessava pela maior parte dos edifícios da
região conhecida como Boca do Lixo e posteriormente por Cracolândia, nas suas diversas configurações geográficas assumidas no decorrer de duas décadas de existência, seria demolida
em um processo semelhante aos descritos como casos de gentrificação. (NOBRE, 2013) A gentrificação costuma implicar em
certo nível de violência.
Confrontos entre policiais e usuários de crack ainda ocorrem em frente à sede do Programa DBA. Este programa surgiu

Jamais fomos zumbis.indd 246

29/05/17 08:10

247
Ygor Diego Delgado Alves

com a retirada de 147 barracos e este fato marcou de modo
indelével não apenas seu início, mas o limite do politicamente
possível e aceitável por parte da prefeitura. Um confronto entre
a Tropa de Choque da Polícia Militar comandada pelo Governo
do Estado e os usuários de crack – beneficiários e não beneficiários do Programa DBA – deu-se na manhã de 18 de setembro
de 2014, em virtude do desmonte de barracos montados no
“fluxo”, em frente ao Programa DBA. Portanto, a baixa exigência do Programa DBA encontra um limite político: a remontagem dos barracos. Eles não eram um problema de saúde, tão
pouco de segurança pública, mas eram um objeto de exploração midiática. Ao surgirem os barracos, na segunda metade do
ano de 2013, a mídia explorou o fato à exaustão. Uma matéria
publicada por Yarak & Monteiro (2014) no jornal Folha de São
Paulo é um exemplo deste tipo de cobertura midiática. Nela, os
moradores dos barracos declaram ter de pagar R$ 30,00 para
usá-los.
Porém, para o usuário de crack, o barraco é um local seguro
e confortável para o uso da droga e também para seu comércio. O barraco proporciona a intimidade negada pela situação
de rua e abriga contra o frio da noite e o sol. Não faltam vagas
no Programa DBA, mais 150 novas vagas foram abertas, além
das 422 existentes e a prefeitura espera vê-las preenchidas em
breve. Do ponto de vista da administração municipal, o barraco
é local propício ao tráfico e objeto de exploração midiática/política. Ele ficava fora do campo de visão das câmeras do micro-ônibus de vigilância, que depois viria ser retirado, fornecido pelo
governo federal através do Programa Crack, é possível vencer.
O barraco é um ponto cego e a não construção de novas unidades havia sido pactuada no início do programa em reuniões do
prefeito com representantes dos frequentadores e moradores
da Cracolândia.
Apenas os desconhecedores da dinâmica do uso do crack
podem defender a ideia de salas de uso para o craqueiro. O
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crack não é uma droga cujo consumo é separado por períodos de várias horas como a heroína, portanto, as salas de uso
foram criadas para o consumo desta droga. Neste caso, o da
heroína, se faz necessário um local limpo para aplicação com
seringa e agulha hipodérmica, além do usuário retornar somente após algumas horas para novo uso. Nada mais diferente
do crack, usado a intervalos de 15 minutos em média e tendo
no cachimbo um meio seguro de utilização da droga quando
não compartilhado. O usuário não “dá um ‘trago’” e se retira
do local, mas lá permanece interagindo animadamente com os
outros na roda de crack. O “fluxo” em frente ao Programa DBA
é um local ideal de uso, basta acrescentar-lhe alguns poucos
mobiliários urbanos como os já instalados pela PMSP, bancos
e floreiras. Além disto, poderiam se acrescentar toldos para os
usuários se defenderem do sol. Alguns técnicos da prefeitura
também cogitam lá instalar bebedouros e um espaço aberto
para enfermaria.
Mudanças importantes trarão algumas correções de
rumo significativas no Programa. A primeira delas foi a licitação para contratação de nova entidade responsável pela
gestão dos contratos com hotéis e do POT, a Adesaf, no lugar
da ONG Brasil Gigante contratada em caráter emergencial.
Uma maior fiscalização da ocupação dos hotéis foi prometida
pelo prefeito (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014), isto levou
a um controle maior da entrada e saída de pessoas, assim
como a separação das famílias com crianças dos demais beneficiários. A descentralização e replicação com adaptações
do programa foram iniciadas nas regiões de Vila Mariana,
Lapa, Santo Amaro, Santana e Cidade Tiradentes. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014b) Algumas portas de saída se
vislumbram pelo caminho do trabalho, como a contratação
de 16 beneficiários por uma prestadora de serviços da prefeitura e a também contratação de 18 beneficiários em frentes de trabalho municipais, além dos 12 já trabalhando fora
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do POT. No serviço de varrição, ou zeladoria do bairro, são
228 beneficiários e 66 estão na Fábrica Verde,113 montada no
Complexo Prates, um importante equipamento destinado à
população em situação de rua. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014b)
Ao assumir a prefeitura em 2013, Fernando Haddad abandonou o Nova Luz e em prazo curtíssimo deu início ao Programa DBA, dotando-o da importante característica de se contrapor a tendência gentrificadora anterior. Teria como objetivo
a busca, senão da integração cada vez maior dos usuários
de crack na região, ao menos de sua manutenção no local,
até cada caso individual encontrar seu desfecho. O Grupo
Executivo Municipal (GEM), responsável pela concepção e
implantação do programa esteve sob a responsabilidade da
área técnica de saúde mental, álcool e drogas da SMS, coordenada pela profissional da saúde, dra. Myres Cavalcanti, uma
grande crítica das internações em comunidades terapêuticas
(BERGAMIN JUNIOR, 2013), como faz o Programa Recomeço.
Isso mostra a diferença entre os programas estadual e municipal. Ao contrário de um propósito de retirada dos usuários
do espaço por eles ocupado no bairro da Luz, deu-se sua acomodação em hotéis contíguos ao “fluxo” e com total liberdade
de movimentação, inclusive para adquirir e usar drogas, tanto
no “fluxo” como no interior dos quartos, sem a ameaça de
desvincular quem quer que seja do programa, isto o diferencia
das iniciativas anteriores. O Programa DBA pode ser encarado
como uma ampliação de possibilidades dos usuários de crack,
agora liberados da necessidade de permanecerem perenemente no “fluxo”, com todas as dificuldades quanto à alimentação,
sono, segurança e abrigo ligados a esta situação.

113 A Fábrica Verde fornece cursos profissionalizantes na área da jardinagem,
paisagismo e permacultura urbana .
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Lucas, o prefeito e um programa voltado ao trabalho
“A droga tem o espírito andarilho”114

As privações próprias da vida como consumidora de crack
nas ruas da maior cidade do país são descritas por Esmeralda Ortiz – uma ex-menina de rua, autora do livro Porque
não dancei – em detalhes aparentemente insignificantes do
cotidiano, mas capazes de atingir uma importância imensa
ao materializarem-se como carências. Coisas visivelmente
simples como de água quente ou uma mesa para apoiar o alimento. A vida passada na rua é marcada pela falta e tem por
companhia o risco da loucura, da morte e da prisão. Sair da
rua para hotéis e ter acesso à alimentação garantida, quente
e diária, chuveiro e cama, só não é uma grande mudança, se
for percebida do ponto de vista daquele já acostumado com
essas comodidades. Esmeralda nos dá um pouco da dimensão desta carência:
Como é gostoso um chuveiro. O chuveiro vai limpando
a gente por dentro e por fora. Nunca tive um chuveiro.
Nunca tive uma cama e uma casa de verdade. Agora, sim,
tenho o meu chuveiro, tenho a minha cama, tenho a minha casa.
O prazer do chuveiro vem à minha cabeça hoje, 14 de
março, uma terça feira, ano 2000. São dez horas. Faz
muito sol. Os meninos estão se divertindo no chafariz
da Praça da Sé. Dos 8 aos 15 anos, eu também pulava
nessas águas e o chafariz era a minha felicidade. Mas o
tempo passou. Hoje estou com 21 anos e não tomo mais
banho na praça. Isso é coisa do passado. Agora, felicidade mesmo é estar na minha cama pra dormir.

114 Lucas – beneficiário do Programa DBA.
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Chegar em casa, não precisar mais de ninguém pra ficar abrindo e trancando a porta pra mim. Como isso é
bom. É uma felicidade poder tomar um banho. Banho
de chuveiro antigamente era só de vez em quando e gelado. Hoje tomo banho na minha casa e almoço e janto
na mesa.
Nesse tempo, dos banhos gelados da Sé aos banhos do
meu chuveiro quente, quase dancei, quase morri. Fui até
o fundo. Roubei, fumei crack, fumei muito crack, trafiquei, fui presa, apanhei pra caramba. Diziam que eu não
tinha jeito, estava perdida. Eu mesma achava que não
tinha jeito. Quase todos os meus amigos daquela época do chafariz estão mortos, presos, loucos ou doentes.
Gente que andava comigo, fumava comigo ou roubava
comigo. Por que não morri? Por que não pirei? (ORTIZ,
2001, p. 20)

Do banho frio para o quente, da alimentação sobre o chão
para a mesa e do fim trágico quase certo para a vida, Esmeralda nos dá um pouco da dimensão da transformação vivenciada
a partir das mudanças das condições materiais de existência.
Assim sendo, iremos abaixo analisar uma entrevista gravada
com um beneficiário do Programa DBA para podermos verificar
em seu discurso, quanto as modificações promovidas em termos de alimentação, trabalho, educação, lazer e acomodação
puderam prover a base para um cotidiano diferenciado do vivido anteriormente.
Minha experiência no campo revelou-me a importância da
interlocução na pesquisa etnográfica, entendida como troca.
Troca de conhecimento e experiências, assim, minha vivência
pregressa como usuário pesado de drogas revelou-se uma importante porta de entrada em assuntos possivelmente difíceis
de tratar com “caretas”. No campo, rapidamente me pareceu
claro que para ser justo com os usuários de crack em minha
reivindicação de que se abrissem e revelassem seus hábitos
socialmente desqualificantes, seria necessário que eu também
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revelasse os meus.115, 116 Ser usuário de crack, não implica ser
desmedido ou descontrolado em seu uso, tão pouco nos demais
consumos prazerosos, como o do alimento.
Lucas – Eu como só um pouco para me alimentar. Eu não
tenho vício de comer. Tem pessoas que se você botar dez
pratos, ele come os dez pratos.
Ygor – É.
Lucas – Tem pessoas que tem vício até pra comer. Aquele
olho gordo. Eu não entendo. Fica atrás desse negócio dia
e noite.

Para este beneficiário, vamos aqui chamá-lo de Lucas, o
exagero é, primeiramente, algo a ser evitado em suas diversas manifestações e não apenas no uso da cocaína e do crack.
Segundo, ele caminha em conjunto no indivíduo. Imódico em
115 Nesta entrevista, iremos perceber o quanto os usuários de crack valorizam
a temperança e como o Programa DBA pôde contribuir em proporcionar o
contexto favorável a um maior controle sobre o uso do crack.
Ygor – O Programa DBA vem servindo para alguns pelo menos, né? Não sei
se pra todo mundo, né?
Lucas – Pra todo mundo não, porque muitos não têm mais noção, né? A droga, ela retarda um pouco o cérebro, né?
Ygor – Sei. Eu usei muita droga também, eu cheirava muita farinha. Fui até
internado em clínica. Você foi internado já? Eu fui. Passei 31 dias. Sabe o
réveillon do ano 2000, eu estava internado. Aí, eu saí. Mas daí, eu parei.
Agora, ano passado que eu fumei umas pedras pra entender como é que era,
entendeu? Fumei na Rua São Paulo, não sei se você conhece lá?
Lucas – Não. Tem gente que não tem a visão das coisas. Porque tem pessoas
que viciam nesses negócios. Tem pessoas que não viciam.
Ygor – É.
Lucas – Eu mesmo, sou uma pessoa que não tenho vício nenhum.
Ygor – Você é lá de Osasco, né?
Lucas – É, morei 16 anos em Osasco. Tenho um ano aqui, agora. Eu sou da
Bahia, então, eu vim para aqui em 1989, 20 anos aqui.
Ygor – 25 anos.
Lucas – É, eu vim pra cá, no ano 2000, em 1998.
116 Nesta entrevista, iremos perceber o quanto os usuários de crack valorizam
a temperança e como o DBA pôde contribuir em proporcionar o contexto
favorável a um maior controle sobre o uso do crack.
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um aspecto, descomedido em outro, mesmo no sono, como veremos à frente, ou até no caminhar. A temperança pode ser
aqui entendida em seu sentido aristotélico como justo uso dos
prazeres físicos. (ARISTÓTELES, 1973)
Ygor – Você veio em 1998 pra São Paulo?
Lucas – É essa fase aí. Então, eu já fui traficante, já fiz
de tudo. Já usei droga, já roubei, já fiz de tudo. Eu nunca
vicio em nada. Não sou viciado nem em comer, eu sou.
Ygor – Risos
Ygor – Fica dia e noite no ‘fluxo’, né?
Lucas – É dia e noite usando esse negócio, eu não. Difícil
usar. Se quiser usar hoje eu uso, se não quiser não uso.
Pode ter mil usando aí.
Ygor – É. Porque tá ali do lado, é só atravessar a rua.
Lucas – Então, eu sou uma pessoa desse jeito, mas a
maioria das pessoas não são assim.

Nosso interlocutor não se considera um usuário problemático por não se deixar levar pelos outros, pelo “fluxo”. Para ele,
os demais usuários da Cracolândia podem fumar crack e mesmo assim, ele não será afetado. Como não é viciado sequer em
comer, não se vicia nos demais prazeres aristotélicos sujeitos a
intemperança, ou seja, os prazeres derivados da alimentação
e da bebida.117 A droga lá se encontra disponível, porém, um
ex-traficante como ele, possivelmente devido aos compromissos
e responsabilidades próprias dessa atividade comercial ilícita,
aprendeu a ter autocontrole sobre seu uso. (GRUND, 1993)
Esse controle pode advir também das atividades e compromissos assumidos ao tornar-se beneficiário do Programa DBA.
Ygor – Eu mesmo não sabia usar não. Exagerava.
Lucas – É? Porque aí, você quer todo dia, todo dia. Muitas
pessoas não pega, não. É tipo o projeto. Muitas pessoas
estão firmes, trabalhando, fazendo curso.
117 Aristóteles também acrescenta os prazeres do sexo à sua lista.
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Ygor – Mas, começou o curso já?
Lucas – Já. Começou o curso de jardinagem, começou
o curso já, no Tatuapé. Começou o curso aqui, na Porto
Seguro118. Vai começar o curso aqui na Barra Funda, no
Boraceia.119 Aquilo lá é tudo curso. Eu mesmo fechei um
curso lá, um curso de zelador.
Ygor – Você vai fazer?
Lucas – O curso de zelador. Já sai empregado, já.

Os beneficiários comprometidos, dedicados, integrados ao
projeto, como Lucas se refere ao Programa DBA, seriam aqueles que deixariam de “querer todo dia”. O desejo pode ser controlado, modificado; até desviado para um projeto de futuro
possível, em consonância com as condições ditas estruturais,
econômicas, correspondentes a um mercado de trabalho ávido
por absorver mão de obra plenamente empregável. O Programa
DBA, com seus cursos, trabalho e horários incentiva, assim
como fez a experiência de traficante, o cumprimento de horários
e compromissos. O emprego no tráfico pode, em uma conjuntura de plena empregabilidade, ser substituído pela ocupação
de zelador para quem for capaz e interessado em “pegar firme”.
Ygor – Já, né? É porque tá faltando. Tá faltando gente pra
trabalhar. O salário inicial, sabe qual que é?
Lucas – Inicial? Não, não sei.
Ygor – Deve ser mil e pouco, né?
Lucas – É. Os salários não são tão ruins. Tá faltando é o
trabalhador. Muitas pessoas não querem, outras não tem
documento. Outros não têm endereço, outros não têm moradia, então tá essa demanda. Esse baila, baila, aqui em
São Paulo é essa a situação.
Ygor – E vocês aqui, conseguem dar o endereço do hotel?

118 A empresa Porto Seguro possui vários prédios de escritórios na região e
ofereceu alguns cursos de formação dentro das dependências da empresa.
119 Boraceia é o nome de um antigo equipamento de manutenção de veículos
da PMSP transformado em Tenda e Centro de Acolhida.
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Lucas – Consegue. Dá. A ONG dá. A ONG dá a declaração
de endereço.
Ygor – Ah...
Lucas – O escritório, né? O escritório dá o endereço do hotel.
Ygor – O escritório dá o endereço do hotel como do beneficiário.
Lucas – É, o do hotel.
Ygor – Então, o cara não está mais sem endereço. O da
rua.
Lucas – Não. Ele tá num endereço fixo
Ygor – Isso.
Lucas – Porque ele tá morando naquele hotel.
Ygor – Entendi.

Os beneficiários são acomodados ou alojados como hóspedes nos hotéis do entorno da Cracolândia, nas mesmas ruas
que outrora eram exclusivas do “corre”, da “treta”, da repressão
policial, da Operação Dor e Sofrimento e do uso. Agora, eles
têm a oportunidade de possuir um endereço fixo para recebimento de correspondência e, principalmente, para fornecerem
aos futuros empregadores. O hotel, além de acolhida para o
sono reparador, é local onde agentes comunitários de saúde e
agentes socioeducativos realizam a busca ativa aos beneficiários que possam se encontrar em dificuldade para participar
devidamente do trabalho de zeladoria, seja devido a problemas
de saúde física ou mental, seja por outro motivo qualquer. Nele
também pode se dar a oferta de serviços variados como a retirada de documentos, por exemplo. A documentação, o domicílio, os cuidados com a saúde, cursos e indicações para vagas
abundantes de trabalho com salários razoáveis, em consonância com as expectativas destes usuários de crack, vão compondo um arranjo estrutural que torna possível a adoção de uma
visão de futuro e autocontrole do uso da droga.
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Lucas – Então, tudo é uma vantagem, porque o prefeito,
ele tá querendo organizar as pessoas. As pessoas que tá
com a mente ainda com visão. Certo? Pra fazer um curso,
procurar trabalho. Você tá entendendo? Que tá um mês,
dois, três meses no hotel. Depois alugar uma casa, um
cômodo, uma coisa pra morar. Não vai poder ficar naquele
hotel toda vida.
Ygor – Mas acho que dá pra ficar. Acho que é de seis em
seis meses que a galera vai avaliando, né? Assim, se fica
mais.
Lucas – Certo.
Ygor – Se já vai pro albergue. Porque às vezes, o cara também sai. Vai para um centro de acolhida, ou aluga uma
casa e desanda também. Às vezes é bom ficar [...] não sei.
Não sei como eles estão fazendo.
Lucas – Pra tudo tem que ter o primeiro passo, né? Tem
que ter a primeira pisada. Pra tudo. O prefeito tá organizando isso aí. Aqui no centro de São Paulo, é muita gente
nessa situação.
Ygor – É...
Ygor – Mas a galera que te acompanha no trecho, que você
conhece daqui. Mudou alguma coisa na vida de alguns
deles assim, melhorou?
Lucas – Muitos melhoraram, assim, porque diminuíram de
usar. Muitos não tinham documento, tá tirando. Muitos tá
fazendo curso [sic], então, tá tendo um pouco de visão, né?
Ygor – Sei. E porque que diminuiu de usar?
Lucas – Porque ocupou o tempo e já tem já um lugar pra
dormir. Já tem um lugar pra comer. Já entra mais uma
visão pra ele.
Ygor – Tem atividade de manhã, de zeladoria.
Lucas – Tá entendendo? Tem o curso, tem tudo, então,
tudo ocupa o tempo. Certo? Não tem nem tempo pra sair
pra roubar.

As visitas periódicas do prefeito Fernando Haddad à Cracolândia deixam marcas profundas nas expectativas dos beneficiários. A impressão transmitida, de um cuidado pessoal por
parte da maior autoridade municipal com o Programa DBA provoca neste beneficiário, a abertura de sua percepção para novas

Jamais fomos zumbis.indd 256

29/05/17 08:10

257
Ygor Diego Delgado Alves

possibilidades de vida, uma nova cotidianidade normatizada,
marcada pelo retorno a si, pelo autocuidado, pela retirada da
incerteza das consequências (VARGAS, 2006), pelo previsível.
O autocontrole vivido na diminuição do uso encontra-se atrelado, na fala deste interlocutor, à qualidade do fruir do tempo
no cotidiano. Dormir, comer, trabalhar e estudar ocupam os
momentos antes reservados à fruição da pedra e do “corre”, às
vezes materializado nos pequenos furtos.
Ygor – Risos. O cara até pensa duas vezes. Porque a vida
dele às vezes nem tá tão ruim assim. Vai, pô. Vai arriscar
isso aqui, vai parar numa cadeia aí, tal.
Lucas – É, aí, num dá certo. Muitos vai [sic] uma vez, a
polícia pega, dá um tapa. E fala ‘da segunda vez’. Aí vai
‘aquela pressão’. Então, intimida mais a pessoa. Então,
vai mudando. Muitos que tem a visão aí, vai mudando.
Pra muitos que a mente tá ‘meia fraca’, aí, num entra fácil.
Você tá entendendo? É essa a situação. Aí, relaxa, fica
sem comida, de noite não dorme. O pessoal que dormiu à
noite, de dia não vai dormir, não vai ‘se largar’ (apontando
para um beneficiário uniformizado dormindo sob a tenda).
Ygor – Deve ter passado a noite no ‘fluxo’ e agora, deu
sono, né?
Lucas – Dá moleza. É, fica assim ó, deitado. Eu dormi a
noite toda. Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou
dormir agora de dia?
Ygor – Você dormiu a noite?
Lucas – Dormi a noite toda. Deito cedo. Agora, tô sem sono.
Me alimentei.

Deitar-se cedo e dormir bem é fruto de negociação e convivência proporcionadas pelo tempo vivido conjuntamente.
O silêncio é negociado. Outro tipo de negociação se interpõe
quando se deixa para trás a dinâmica do barraco para passar
ao convívio no quarto coletivo de hotel. Certamente, passa-se
a outro tipo de negociação, já que esta agora é mediada pelas
equipes de agentes sociais, pela assistente social e pelas agentes socioeducativas. Em nossas visitas ao campo, observamos
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que é também mediatizada pela disciplina imposta e sempre
negociada com as lideranças locais. Esta seria uma espécie de
último recurso para casos mais relutantes.
Ygor – Como é que tá no seu quarto, lá? Tá bom no seu
quarto?
Lucas – Tá bom. ‘Cinco peão’ lá, tá bom.
Ygor – Tem você e quem mais lá?
Lucas – Quatro colegas.
Ygor – Vocês são quatro ao todo?
Lucas – Cinco.
Ygor – No beliche.
Lucas – É. Um embaixo, outro em cima. Tá ‘suave’.
Ygor – Tá? O pessoal tá se comprometendo assim?
Lucas – Tá. Se corrigindo, né?
Nem todos se controlam. Vai da mente, do estado da pessoa.
Ygor – Mas ninguém atrapalha sua dormida lá? Você deita
tal, fica em silêncio.
Lucas – Não. Sempre combina, né?
Lucas – Sempre se combina. Não tem jeito. Depois de um
mês, dois meses dentro de um quarto, você combina.
Ygor – Ah, entendi.
Lucas – De boa. Tá tendo um controle bom.

Veremos no capítulo dedicado às oficinas e campeonatos
de futebol como a mudança de um projeto de oficina de futebol
para o treino dedicado a participação em campeonatos promoveu a alteração de situações sem autoridade central, sem juiz
e contando apenas com algumas intervenções do professor,
para uma nova condição em que ocorre a monopolização da
organização das equipes pelo professor/técnico, assim como
o monopólio das decisões quanto à interpretação das regras
passa a ser concentrado no juiz. Observaremos, com Norbert
Elias (2007), as potencialidades educativas dos monopólios de
poder, no sentido de possibilitarem o autocontrole do indivíduo
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submetido a regras externas, ao promoverem a interiorização
das proibições e o refreio de seus impulsos e movimentos imediatos. O controle exercido pela prefeitura sobre a ocupação
dos quartos é dinamizado pelo controle exercido por um “peão”,
alcunha dada ao trabalhador operacional em São Paulo, sobre o outro “colega”. Para acomodar cinco usuários de crack
em um quarto, certamente se faz necessária a criação de uma
gama de regras de convivência, ou seja, de controles informais
(ZINBERG, 1984) a partir do diálogo e aferição de expectativas e demandas recíprocas. Da mesma forma que sucede em
um alojamento de trabalhadores de uma obra da construção
civil, estes “parças” metamorfoseados em “peões” pela adesão
ao Programa DBA passam a conviver em uma dinâmica que
aos poucos vai se diferenciando daquela vivenciada por eles
durante anos nos barracos, ou mesmo nos Centros de Acolhida
e Convivência. É necessário que desenvolvam uma capacidade
de negociação do uso do espaço comum e permanente, diferenciada daquela do barraco, com sua plasticidade120 e mobilidade, possível de ser desmontado em um momento para ser
remontado em outro local próximo, desfeito e refeito ao sabor
das desavenças. Esta capacidade de transação entre vontades,
por parte daqueles geralmente acusados de a terem perdido
para a droga, tem na convivência no quarto de hotel um importante meio de expressão e desenvolvimento. Esse vínculo desenvolvido entre os beneficiários é somado àquele estabelecido
pela convivência com as equipes de agentes socioeducativos de
Smads. Abaixo, reproduzimos um diálogo onde veremos como o
beneficiário conhece a história de uma agente. Além disso, durante essa conversa conosco, outras agentes passaram ao nosso lado, sendo introduzidas em nosso diálogo. Nessa ocasião
pudemos observar como ele detinha um conhecimento similar
da vida pessoal destas outras pessoas e este fato, do beneficiário conhecer parte da história de agentes socioeducativas, nos
120 Literalmente, os barracos são cobertos por plástico preto.
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revela além de vínculo e empatia, o intercâmbio de histórias
entre eles, semelhante ao procurado por nós no momento de
nossa interlocução.
Lucas – Mas a prefeitura não quer que fique nessa. Põe
nego pra fazer curso e já quer que coloque na ‘firma’. Curso, agora, você já sai direto empregado. Sei que o prefeito
tá gastando uma verba boa, ‘forte’.
Ygor – São 429 já.
Lucas – É? Milhões?
Ygor – 429 beneficiários.
Lucas – A prefeitura tá gastando dinheiro grande, com
funcionário, né?
(Neste momento, cumprimento uma orientadora socioeducativa de Smads)
Lucas – Ela paga aluguel, mora com a filha dela. Conversou comigo, já.
Ygor – Ah, você já conversou com ela?
Lucas – Dessa idade, ‘rala’.
Ygor – Ela cria a filha dela.
Lucas – Ou filha, ou filho, não sei.
Ygor – E o trabalho delas aqui é cansativo.
Lucas – Ajuda muito. Dá encaminhamento.
Ygor – Isso.
Lucas – Tudo anotado. Trabalha bem. Uma profissão boa
que a prefeitura inventou. Uma maneira de emprego e de
pôr as pessoas pra ficar ajudando as pessoas. Menina bonita. Tudo educada.
Ygor – A maioria é estudante de serviço social.
Lucas – Tão estudando, aprendendo.

O caminho “projeto”, “curso”, “firma”, são concebidos pelo
beneficiário como sendo lastreado por forte investimento público e pela determinação aparente da “prefeitura” em provocar o movimento. Este movimento, como visto anteriormente,
no capítulo dedicado aos padrões de uso, é um valor entre os
usuários de crack. O “parasita”, aquele parado na “biqueira” à
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espera de oportunidade de obter um “trago” sem prestar-se ao
movimento necessário do “corre” ou da “correria”, tende a ser
mal visto e mal afamado entre os demais usuários, assemelhando-se ao beneficiário incapaz de pegar “firme” no “projeto”.
Os valores dos usuários não seriam tão diferenciados dos valores do mundo do trabalho e servem como controles sociais
informais para regular o uso. (ZINBERG, 1984) Não nos passa
despercebido o fato de ter deles partido a reivindicação ao prefeito de trabalho para todos além de alojamento, quando das
primeiras visitas de Haddad à Cracolândia. O crack possui um
“espírito andarilho”, o movimento dentro de si.
Ygor – Antes delas virem pra cá, eu dei um curso pra elas
lá no Complexo Prates.
Ygor – Sobre droga, tal. Embora, a maioria delas conheçam lá do bairro delas. Para elas verem que quem usa
crack não é transloucado.
Lucas – É só um assombro, fica assombrado.
Ygor – Risos. Quando tá muitos dias, aí começa a ficar
meio ruinzinho.
Lucas – É, não tem alimentação.
Ygor – Mas o cara que é beneficiário, ele já usa, ele vai,
janta, almoça.
Lucas – Toma um banho. Dorme. É vantagem. Muitos tá
deitadão [sic] aqui. Já comeu, vai deitar. Uns toma banho,
outros levanta mais tarde.
Ygor – Porque na rua, bem ou mal é ruim pra dormir. É frio
né, cara?
Lucas – Tem que dormir no chão. E o frio? Não consegue
dormir. Fica só andando. Compra um ‘Corotinho’ [...].
Ygor – E fica só andando, né? Não consegue dormir.
Lucas – É. Uns colegas vêm, dá um ‘trago’ de droga, já
começa a andar. Quem usa droga não para, fica andando.
Ygor – Fica andando, né?
Lucas – A droga tem o espírito andarilho, né?
Ygor – (Risos)
Lucas – Tem uma hora que eu estou aqui sentado. Se estivesse usando droga, eu não estava aqui.
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Ygor – Não dá, né? Não dá nem pra ver uma televisão,
né? (Olhando para o aparelho de TV da tenda). Não tem
paciência.
Lucas – Tem pessoas que não conseguem dormir, eu mesmo não consigo dormir.
Ygor – Eu não consigo. De jeito nenhum.
Lucas – Se eu usar droga me baixa um espírito. Eu fico
espantado. Eu tenho medo de mim mesmo.
Ygor – A gente falava assim. Fica ‘fritando’. ‘Fritando’ na
cama. Você não dorme.
Lucas – É... É verdade. É a vida... Na vida tem de tudo, né?

A cachaça Corote,121 a qual se refere Lucas, é extremamente
popular entre a população de rua da cidade de São Paulo e,
particularmente, entre os usuários de crack da região central,
tornando-se termo genérico para pinga ou cachaça. Existem
outras marcas com o mesmo volume e preço, cerca de R$ 2,00
por 500ml de produto.
William Burroughs (2013) nos traz uma infinidade de importantes ensinamentos sobre o uso de drogas ao relatar a própria experiência como junkie nos Estados Unidos da metade do
século XX. Esse autor nos dá verdadeiras lições, muitas apropriadas a analogias com o uso do crack no Brasil do século
XXI, malgrado a distância geográfica e temporal entre as duas
realidades e a necessidade de se promover as devidas mediações. Ele nos relata, por exemplo, o prazer do uso da droga
que estaria intimamente ligado às condições de uso, entendidas como a rotina do usuário, seu acordar e sair à procura da
próxima dose, a fissura e o prazer de livrar-se dela, enfim, viver
sujeito ao “clima junk”, no qual: “O barato junky é ter de viver
sob condições junkies”. (BURROUGHS, 2013) O Programa DBA
mudou as condições e o barato daí proveniente. Deixar de ser,
na prática, população de rua e craqueiro, para tornar-se um

121 <http://circuito10.blogspot.com.br/2013/08/calouro-entra-em-coma-apos-ser-obrigado.html>.
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beneficiário, embora ainda mantendo um uso de crack, significa uma grande mudança de condição.

O Programa De Braços Abertos como oportunidade de mudança
na estrutura de vida
Discutiremos agora, um pouco mais detidamente o trabalho
de Grund (1993) sobre usuários de drogas de Roterdã, para
em seguida tirarmos nossas conclusões a partir de seu modelo. Muitas teorias enfatizam as poderosas propriedades farmacológicas dos psicoativos, outras, destacam estruturas de
personalidade deficientes. É também comum associar o uso de
drogas a deficiências de desenvolvimento social, como pobreza.
Para Grund, não se deve colocar ênfase em um dos aspectos
do uso de qualquer droga, seja ele farmacológico, psicológico
ou o social. Enquanto a maior parte das teorias sobre o uso
de substâncias é baseada em experiências advindas da clínica
de usuários problemáticos, para o autor, se queremos chegar
ao fulcro da questão, torna-se necessário estudar o fenômeno
primordialmente em sua arena natural. Assim, deveria-se observar cuidadosamente, através de uma pesquisa etnográfica,
indivíduos em seu dia a dia, registrando quando fazem, o que
fazem, onde, com quem e por quê, evitando as cegueiras das
noções pré-concebidas. Para tanto, Grund em sua pesquisa sobre usuários de cocaína e heroína teve de adentrar na comunidade sob estudo, muito similarmente ao antropólogo cultural
clássico que estuda uma sociedade tradicional. Sua análise resultante fundamentou-se nesse estudo da experiência e percepção dos sujeitos sobre seu contexto.
O material foi colhido de um estudo etnográfico de usuários
regulares de heroína e cocaína em Roterdã, nos Países Baixos.
Largamente baseado na observação participante, o estudo de
Grund (1993) descreve padrões de uso, suas funções, significados e determinantes. O maior objetivo da sua pesquisa foi descobrir as funções e significados do comportamento ritualizado
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relacionado a drogas. O achado mais importante é que estes
comportamentos fornecem uma infraestrutura para o processo
de autorregulação controlador do uso.
Uma característica proeminente dos rituais e regras é que
elas visam controlar ou regular a experiência de uso da droga,
assim, os dados da pesquisa de Grund (1993) fornecem forte
apoio à teoria de Zinberg (1984), vista anteriormente. Este considera que o uso de drogas é amplamente regulado por controles
sociais – rituais e regras (ou “sanções sociais” como Zinberg as
chamou) que moldam a maneira como a droga é utilizada. Através de processos de aprendizagem social com seus pares, rituais
específicos e regras são desenvolvidos como adaptações para os
efeitos das interações entre droga, personalidade e ambiente.
Contudo, a habilidade para autorregular o uso da droga não
se encontra igualmente disseminada por todos os usuários, assim sendo, alguns usuários nos estudos de Grund (1993) pareciam ser capazes de usar grandes quantidades de heroína
e cocaína apresentando poucos dos problemas característicos,
enquanto outros – tipicamente os usuários marginalizados ao
redor da Estação Central de Roterdã – apesar de acabarem por
usar menos das substâncias (que para eles eram caras e de baixo grau de pureza), pareciam mais suscetíveis aos problemas
relacionados. Assim, autorregulação ou controle implicam em
mais do que simplesmente limitar o consumo, devendo-se também levar em conta a prevenção dos problemas relacionados
a este consumo na vida cotidiana. Para Grund (1993), a teoria
de Zinberg não explica adequadamente as variações entre os
usuários, encontrados no estudo de Roterdã, em relação à sua
resposta aos diferentes controles sociais vigentes. Considera
que a teoria de Zinberg seria estática por não tratar de outros
fatores que tem impacto sobre a eficácia de rituais e regras.
Portanto, a eficácia de regras e rituais seria aparentemente moderada por fatores adicionais não trabalhados por Zinberg.
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Grund sugere então que, além dos controles sociais informais discutidos por Zinberg, deve-se também levar em conta a
disponibilidade da droga e a estrutura de vida dos usuários. O
estudo de Grund irá tratar da interação entre disponibilidade
da droga, rituais e regras e estrutura de vida, para tentar especificar e detalhar o contexto social no qual os processos auto
regulatórios se plasmam. (GRUND, 1993, p. 236)
Para tanto, foi apresentada uma análise secundária dos
dados de admissão referentes ao ano de 1989, no tratamento
dos programas de metadona de Roterdã (RODIS). Este relatório contém dados sobre uso de cocaína e etnicidade; prevalência na vida de overdoses, episódios psicóticos, inconsciência
e convulsões. Também traz dados sobre o nível de uso de heroína e suas associações mútuas. A prevalência de problemas
em usuários de cocaína foi também analisada para determinar diferenças entre grupos étnicos: holandeses, surinameses/
antilhanos, marroquinos e estrangeiros. O grupo surinamês/
antilhano apresentou o mais baixo de todos os indicadores, enquanto o holandês teve as maiores marcas.
Entre os usuários holandeses de heroína, 55% usavam cocaína sem problemas e 9% consideravam o seu uso como problemático. Entre os surinameses/antilhanos a prevalência do
uso de cocaína era maior 77%, mas aparentemente isto levava
a menos problemas 3%. O uso da heroína foi correlacionado
positivamente com o uso da cocaína, a heroína era empregada
para controlar os efeitos colaterais da cocaína. O estudo de
Grund (1993) apontou o fato de os usuários surinameses usarem mais frequentemente cocaína, mas experimentarem menos problemas com o uso desta droga.
Os usuários envolvidos com sucesso no tráfico estão em uma
posição melhor para exercer controle sobre seu uso de drogas,
sofrem menos dos problemas relacionados à cocaína e dependem menos do ritual: heroína controla cocaína. Como vimos acima, era comum, entre usuários de cocaína estudados, o uso da
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heroína para contrabalançar os efeitos estimulantes da cocaína.
Os surinameses dominavam a distribuição no varejo, ocupando posições chave em grupos multiétnicos e tinham os melhores
contatos com fornecedores de nível médio, uma vez que estas posições eram frequentemente também ocupadas por surinameses.
A manutenção dos altos níveis de uso, típicos da população
deste estudo, requer uma disponibilidade de drogas suficiente
e fundos para financiar a compra. Em decorrência disto, a renda legal é normalmente insuficiente para cobrir altos níveis de
uso de drogas, portanto, geralmente os recursos necessários só
podem ser obtidos através da prostituição ou atividades ilegais,
tais como crimes de aquisição ou vendendo drogas. No contexto holandês, o expediente mais lucrativo é o tráfico varejista.
Transações de drogas no nível do consumo são toleradas até
um alto grau e em contraste, o roubo tornou-se mais difícil ano
após ano com a população usuária de drogas envelhecendo.
Em longo prazo, as carreiras criminais tornam-se demasiadamente exigentes por seus componentes de risco.
Fatores semelhantes podem influenciar o ganho de usuários
envolvidos no trabalho sexual. O número de clientes e o preço
do atendimento sexual podem variar com flutuações diárias no
tempo, sinais de crise de abstinência, infecções genitais, períodos de gravidez, festas de Natal e jogos de futebol. Também
desempenha um papel importante, a deterioração da aparência
do indivíduo devido à má administração do uso de drogas e
estilo de vida adotado. O sucesso no crime e na prostituição é,
assim, acessível a apenas uma minoria de usuários. Dadas as
condições holandesas, usuários bem-sucedidos – em termos de
serem capazes de consumir alta quantidade de drogas sem experimentar os problemas associados – estarão provavelmente
envolvidos no pequeno tráfico.
Grund (1993) argumenta que, no caso holandês, embora limitar artificialmente a oferta de drogas possa deter o seu consumo até certo ponto, isto teria um considerável custo psicos-
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social. Além de criar um incentivo econômico forte para a venda
de drogas em circuitos empresariais desregulados, restringir a
disponibilidade induz e alimenta um processo psicossocial que
multiplica muito o valor ritual das drogas – inaugurando um estreitamento do foco do usuário. Fixação na droga irá levar a uma
forte limitação das expressões comportamentais quando a droga
é ansiada e difícil de obter, e ao consumo exagerado e impulsivo
quando uma dose se torna disponível. Como resultado, rituais e
regras ao redor da droga se tornam menos dirigidos à autorregulação e segurança no sentido da saúde, porém, mais no da proteção, sigilo e facilitação do uso de drogas e atividades correlatas
(por exemplo, transações com drogas). Em contraste, a ausência
de incerteza quanto à obtenção da próxima dose libera o usuário
das preocupações obsessivas correntes com (obter) as drogas e a
necessidade de batalhar por ela. Suficiente disponibilidade ainda cria uma situação propícia ao desenvolvimento de rituais e
regras que restrinjam o uso da droga e induzam padrões de uso
estáveis. Como os resultados mostram, isto não necessariamente significa níveis menores de uso de drogas. Quando a droga é
suficientemente disponível os usuários estudados podem, aparentemente, sustentar altos níveis de consumo sem desenvolver
problemas típicos relacionados a drogas. Uma disponibilidade
suficiente pode assim ser entendida, no caso holandês, como
precondição para o desenvolvimento e efetividade de rituais e
regras que regulem os padrões e níveis de uso.
Além da disponibilidade da droga, a estrutura de vida é
composta por um importante conjunto de variáveis que guiaram o estudo de Grund e se referem a padrões regulares de
atividades laborais, recreativos, domésticos e criminais que
moldam e constrangem o dia a dia de usuários de heroína.
Faupel (1987) foi um dos autores fundamentais no estudo de
Grund, ele enfatizou a importância das atividades regulares
(tanto convencionais quanto as relacionadas ao uso de drogas)
que estruturam os padrões diários como chaves da estrutura
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de vida. Parece lógico, para Grund, incluir os relacionamentos
pessoais, compromissos, obrigações, responsabilidades, metas
e expectativas que são exigentes e, simultaneamente, têm valor social (afetos) ou econômico (salários) como determinantes
igualmente importantes para a estrutura de vida. Contatos regulares com usuários controlados e não usuários são também
de considerável importância, lembremos o quanto Zinberg salientou este aspecto. Assim como, são importantes para Grund
a participação nas estruturas e atividades não motivadas primariamente por incentivos relacionados a drogas.
Apesar da disponibilidade da droga ser essencial para o desenvolvimento de controles sociais, sem uma estrutura de vida
estável, apenas lhe oferece apoio limitado. A importância da
estrutura de vida é muito claramente demonstrada pela sua
ausência, como representado pelo junkie de expedientes apresentado na tipologia de uso de heroína de Faupel (1987).
Quadro 2 – Tipologia para o uso de heroína de Faupel
Disponibilidade de drogas

Estrutura de vida
Alta

Baixa

Alta

Junkie estabilizado

Junkie de expedientes

Baixa

Usuário ocasional

Junkie de rua

Fonte: Adaptado de Faupel (1987).

Apesar de ter amplo acesso a drogas, o junkie estabilizado
consegue controlar seu uso ao contrário do Junkie de expedientes que possui baixa estrutura de vida e dedica-se, em parte de
seu tempo, a práticas de obtenção de fundos para aquisição
de substâncias. O usuário que possui alta estrutura de vida e
baixo acesso às drogas tenderá a permanecer como um usuário ocasional, caso não haja nenhuma modificação substancial
em nenhuma das variáveis que compõe sua estrutura de vida,
ou um eventual aumento na disponibilidade. Por fim, o junkie
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de rua encontra-se na pior situação entre os tipos acima. Com
frágeis conexões relacionadas a atividades fora do universo
do uso de drogas e baixa disponibilidade, ele será empurrado
para uma situação de alta vulnerabilidade com conexões cada
vez mais frágeis com não usuários e vínculos progressivamente menores com atividades não pertinentes ao uso de drogas.
Além disto, ele terá de dedicar grande parte de seu tempo à
obtenção de fundos para o consumo de substâncias.
Em nossa observação participante do uso do crack na região central da cidade de São Paulo, pudemos ver a importância de todos os expedientes constantes na “treta” e no “corre”
que possibilitam alguma disponibilidade de crack aos usuários. Isto os manteriam, se levarmos em conta o esquema de
Faupel (1987), próximo ao tipo do junkie de expedientes. Porém, o alto custo da pedra e as exigências do corre, certamente,
dificultam os rituais voltados à preservação da saúde, em favor
de uma cultura voltada a constante obtenção de recursos a serem incorporados ao circuito da “treta”, como visto neste livro.
Discutiremos melhor o assunto mais à frente.
Um crescimento repentino na disponibilidade de drogas – um
grande golpe – perturba ou desestabiliza o padrão diário e estabelecido de atividades (tanto convencionais como relacionado a
drogas) e pode resultar em uma escalada nítida do uso. Quando
as drogas e o dinheiro terminam, o usuário muito frequentemente se encontra em uma posição pior – habituado a um nível de
consumo mais alto, enquanto que as conexões necessárias para
uma geração de renda constante foram negligenciadas.
No final de cada dia, o junkie estabilizado como pequeno
traficante deve ter ganhado dinheiro para pagar seu estoque
para o próximo período. Um traficante bem-sucedido trabalha
sempre em horas fixas, com um time razoável de empregados
e mantém um registro preciso do balanço financeiro. Ele não
pode, por exemplo, aparecer no ponto de venda em horas irregulares. Esse comércio varejista para ter sucesso requer esta-
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bilidade e continuidade. Tais estipulações estruturam substancialmente a alocação de tempo dos traficantes exitosos.
Assim, manter uma estrutura de vida estável em alto grau
– requer cuidadosa administração do consumo de drogas e de
atividades correlatas e depende do desenvolvimento e do cumprimento de certas regras. Controlar o seu uso de drogas durante o horário de trabalho é um pré-requisito para uma participação produtiva no tráfico. Surinameses pesquisados por
Grund frequentemente exercem intensa pressão social um sobre o outro para que permaneçam em controle. Até certo ponto, o controle também é exercitado por parceiros não usuários
e pela família. A repressão formal relativamente pequena que
sofrem os usuários de heroína nos Países Baixos tem sido um
facilitador indispensável dos processos de aprendizado social
que promovem o uso controlado de drogas.
O nível mais alto de autocontrole encontrado entre traficantes pode agora ser explicado como um exemplo de interação
entre a disponibilidade da droga, rituais e regras e estrutura
de vida. O tráfico exige certo grau de estrutura de vida na alocação de tempo, nos relacionamentos com clientes, comparsas e fornecedores atacadistas, estimula conexões exigentes,
compromissos, obrigações, responsabilidades e expectativas. A
disponibilidade é uma pré-condição para o desenvolvimento e
manutenção de rituais e regras reguladores. Disponibilidade
da droga, rituais e regras e estrutura de vida são uma tríade – fatores interativos em um processo circular coerente internamente no qual estes fatores são eles mesmos modulados
(modificados, corrigidos, reforçados, etc.) por seus resultados.
É, portanto, um circuito de retroalimentação que determina
a força de processos de autorregulação controlando o uso da
droga. O quadro do Modelo Retroalimentativo esquematiza este
circuito. (GRUND, 1993, p. 248)

Jamais fomos zumbis.indd 270

29/05/17 08:10

271
Ygor Diego Delgado Alves

Figura 41 – Modelo retroalimentativo da
autorregulação do uso de drogas de Grund

Fonte: Adaptado de Grund (1993).

O desafio não enfrentado pela internação compulsória e
pelo Programa Recomeço do governo estadual é o de estruturar a vida em um contexto pós-Cracolândia. Já no Programa
DBA, a estrutura de vida é construída no processo de adesão
e permanência no programa. A disponibilidade da droga, fundamental para a edificação de alternativas de vida cotidiana
não centrada em rituais e regras dedicados à sua aquisição é
garantida pelo tráfico a varejo existente no “fluxo”. Por mais
esta razão, a repressão ao varejo do tráfico na Cracolândia é
contraproducente. A renda obtida pela participação nas atividades de zeladoria é garantia de sustento do uso, além dos diversos outros gastos feitos a partir dela como visto neste livro.
Mas esta renda é fundamental também para se evitar o padrão
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dos junkies de expedientes, ou pior ainda, do junkie de rua e
promover a evolução do usuário para uma situação estabilizada. A ditadura do “corre”, esta verdadeira maratona diária em
busca de fundos para o consumo de crack, muitas vezes através de atividades com razoável grau de periculosidade como a
prostituição e os pequenos furtos pode ser superada. Em seu
lugar vem a remuneração semanal, previsível e suficiente para
um uso satisfatório do crack, sob o ponto de vista do usuário.
Mesmo fazendo uso durante todo final de semana posterior ao
pagamento, ele possui, como vimos acima, a expectativa de, em
breve, ter novamente oportunidade de reiniciar o ciclo de uso,
posterior a novo pagamento, ou mesmo de modificá-lo em outra
direção. “Não tem nem tempo pra sair pra roubar” como muito
bem observou o beneficiário Lucas.
A estrutura de vida, em praticamente todos os aspectos levantados por Grund, pôde ser trabalhada dentro do Programa
DBA. Seu escopo cobre desde as atividades diárias passando
pelas conexões, compromissos, obrigações e responsabilidades,
até as condições psicossociais não relacionadas ao consumo de
drogas e aos fatores socioeconômicos, assim como os culturais.
Os dias passaram a ter uma cadência regida pelas três refeições diárias, pelo horário de trabalho de zeladoria pela manhã
e pelo sono noturno proporcionado pela acomodação dos beneficiários como hóspedes em hotéis da região. Para alguns,
esta carga diária de atividades foi ampliada pela participação
em cursos de formação profissional, como os de jardinagem
disponibilizados na Fábrica Verde, além dos de informática,
cabelereiro, entre outros. Acontecem em salas alugadas ao lado
da primeira sede da ONG gestora do POT, além dos cursos ministrados no bairro do Tatuapé e na empresa Porto Seguro. Isto
tudo corresponde a uma gama de obrigações e responsabilidades a estruturar, no sentido de ordenamento do cotidiano, a
vida dos usuários de crack. Criam-se responsabilidades quanto
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a horário, aparência, vestimenta, higiene, manutenção e manuseio de material didático e de trabalho.
Ademais, vimos como Lucas percebe com clareza o momento socioeconômico atual do país e mais especificamente o de
sua classe na cidade de São Paulo. Não faltam postos de trabalho. Este quadro de plena empregabilidade imprime nos beneficiários mais um ânimo para permanecerem no programa e
dedicarem-se aos cursos oferecidos, dada à certeza do emprego
no final do processo: hospedagem – trabalho/curso – trabalho
formal. Além disso, é claro, devemos lembrar a profunda mudança iniciada pelo Programa DBA sobre a compreensão do
uso do crack por parte da sociedade paulistana, por exemplo,
ao ver seu prefeito cumprimentando, dialogando, empregando
e planejando ações com estes mesmos usuários.
Em uma foto tirada pelo autor deste livro em junho de
2014, o prefeito aparece abraçando uma beneficiária e uma
agente socioeducativa de Smads. Ele está sem gravata, após ter
vistoriado conjuntamente com o governador do estado Geraldo
Alckmin a nova Praça Coração de Jesus, em seguida a sua
inteira reforma feita por uma empresa de seguros com vários
edifícios no bairro. Os policiais militares vistos atrás do prefeito
foram responsáveis pela guarda pessoal do governador e também lá se encontravam por naquele local estar se inaugurando
um posto da polícia militar, sucedendo um posto da guarda
civil metropolitana desativado após ser depredado no final de
2013. Ao lado da beneficiária, com o uniforme azul das equipes de zeladoria (as de jardinagem possuem uniforme marrom), está o então responsável pelo almoxarifado da Adesaf
e atrás da beneficiária, uma assistente social de Smads. Ao
lado da agente socioeducativa encontra-se o ex-subprefeito
da Sé, região do Programa DBA, Mauricio de Góis, posteriormente, representante da Secretaria de Governo no Programa.
Durante sua estada na praça e arredores, o prefeito cumprimentou inúmeros beneficiários, conversou com outros, tirou
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muitas fotografias e conheceu as novas instalações de salas
de aulas ao lado da ONG gestora do POT. Também foi reunir-se brevemente com a equipe da saúde na sede do programa,
localizada na rua Helvétia.
Sobre o aspecto, importante para o modelo de Grund, relacionado ao preço e qualidade da pedra de crack, podemos
afirmar que estes permaneceram constantes após o início do
Programa DBA, porém, com o uso mais intenso sendo relegado
aos finais de semana, próximos aos dias de pagamento.
Ao se aproximar do final do ano de 2014, o local reservado
ao “fluxo”, em frente à sede do DBA, foi novamente ocupado por
barracos. Contamos 25 em média. Os barracos mais externos
eram reservados ao descanso e uso do crack, porém, havia uma
espécie de corredor formado por barrados a poucos metros de
onde se localizava o ônibus da GCM e suas câmeras. Neste
corredor, há intenso comércio de crack. Vimos que, os “disciplinas” do PCC eram cotidianamente acionados para a solução
de todo tipo de ocorrências na Cracolândia, o que inclui os problemas no interior do próprio Programa DBA, como ameaças a
equipe técnica ou aos orientadores e desavenças de todo tipo.
Disto decorreu que estes “disciplinas” e mesmo o crime organizado tenham se empoderado no processo e assim, conseguido
impor a volta dos barracos e do tráfico em maior escala. Ao
mesmo tempo, o prefeito Haddad cobra do governo estadual
que impeça a chegada do crack à Cracolândia. É nesta difícil
relação que podem residir os problemas que surgirão no futuro
próximo. Pois o barraco, neste caso como nos demais descritos
neste livro, serve como local protegido e acolhedor, porém, sua
retirada esteve no centro político/midiático da implantação do
Programa DBA. Seu retorno deverá colocar a legitimidade do
Programa em cheque perante a cidade.
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