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RESUMO

O objeto de estudo deste trabalho é o encontro entre uma equipe da Atenção Básica à

Saúde (ABS)  chamada Consultório  na Rua (CR),  cujo  o objetivo é  facilitar  o  acesso da

população em situação de rua aos outros serviços  do Sistema Único de Saúde (SUS),  e

aquelas pessoas que podem, ou não, se tornar suas usuárias. Muitos desses encontros ocorrem

nas chamadas cenas de uso de crack,  popularmente conhecidas como cracolândias.  Dessa

maneira, também joga-se luz sobre as relações tecidas com essa droga por parte daquelas

pessoas que dela fazem uso,  da equipe que busca atendê-las e de outras instituições que

intervêm nessas cenas. Para tanto, utiliza-se a etnografia como meio para compreender os

problemas que emergem desses diferentes encontros, principalmente aqueles em relação ao

CR, ao crack e as outras instituições colocados pelas pessoas que habitam essas cenas. Torna-

se inteligível o funcionamento do CR, assim como o do crack e dessas outras instituições.

Propõe-se, por fim, uma certa bioética capaz de enfrentar esse objeto de estudo.

Palavras-chave: atenção básica à saúde; cidades;  crack; pessoas em situação de rua;

racismo.



ABSTRACT

The object of this study is the encounter between a team of Primary Health called

Consultório na Rua – CR (Office in the Street),  whose objective is to facilitate homeless

persons access to the other services of the Sistema Único de Saúde – SUS (Unified Health

System), and those who may or may not become its users. Many of these encounters occur in

the so-called crack use scenes, popularly known as cracolândias. Hence, we highlight also the

relationships woven with this drug by those who use them, the team that seeks to meet these

users and the other institutions involved in these scenes. Therefore, we use ethnography as a

means to comprehend the problems that emerge from these different encounters, specially the

ones related to the CR, the crack cocaine and the other institutions posed by the persons who

inhabit these scenes. The functioning of CR becomes intelligible, as well as the functioning of

crack cocaine and other institutions. Finally, we propose a certain bioethics able to face this

subject matter.

Keywords: Primary Health Care; Cities; Crack Cocaine; Homeless Persons; Racism.
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Introdução

De  modo  breve  poder-se-ia  dizer  que  o  objeto  deste  trabalho  é  um  encontro  –  que  se

acompanhou de forma intermitente, do ano de 2013 ao ano de 2015 – entre uma equipe de saúde,

chamada consultório na rua, e aquelas pessoas que se tornaram, ou não, suas usuárias. Encontro dado

nas ruas, calçadas e nas linhas de trem da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Mas havia algo

mais. Não se tratava apenas desse encontro. Percebeu-se que se lidava, também, com um encontro entre

uma certa droga, o crack, e muitos corpos, inclusive aqueles institucionais. Viu-se, assim, que outras

instituições, além daquela que se acompanhava de modo mais próximo, emergiam e intervinham nos

encontros que se observavam, muitas vezes com um ímpeto de extermínio.  E o que dizer  da cor

daqueles corpos que apareciam como alvos dessas instituições? Em outras palavras, tratava-se de muita

coisa. Logo, há sempre o risco de se perder, de não se saber mais como lidar com esse algo que já não

se sabe muito bem do que se trata.  Dessa forma, parece necessário uma certa espreita,  uma certa

paranoia, uma atenção permanente em relação ao entorno. Assim, se o objeto é aquilo acerca do que se

busca aprender, uma mulher, na linha de trem, foi precisa: “olha as curiosas aí. Tão aprendendo o que é

a vida”. E assim, emergem os objetivos, aquilo que move o pensamento aqui: aprender como a vida se

dá concretamente nos encontros nas ruas e nas cenas de uso de crack; como a partir desses encontros

ativa-se todo um manejo existencial.

Para tanto, a curiosidade, destacada pela mulher, tem, aqui, um papel de grande importância: ela

“evoca a 'preocupação'; evoca o cuidado que se tem em relação àquilo que existe e que poderá existir;

um senso agudo da realidade, mas que jamais se imobiliza diante dela;  […] uma irreverência em

relação às hierarquias tradicionais entre o importante e o essencial” (FOUCAULT, 2001, p.927).  Em

razão  disso,  apresenta-se,  aqui,  um  ensaio.  Guardando-se  o  máximo  de  relações  com  toda  a

polivalência do termo. Tem-se, primeiro, uma tentativa de se pensar a partir daquilo sobre o que muito

já se falou, onde já foram colocados muitos “pontos finais”, ou seja, como mover o pensamento em um

campo  no  qual  erguem-se  mais  e  mais  bloqueios,  campo  superpovoado  por  clichês,  ali  onde  o

julgamento emerge como “reação adequada”. Ou seja, uma tentativa de se instaurar uma abertura para

o pensamento por meio da subtração do julgamento. Árdua tarefa, já que “julga-se por todo lado, a todo

tempo. Sem dúvida,  julgar  é uma das coisas mais  simples que foram dadas à humanidade fazer”

(FOUCAULT, 2001, p.925).

Um dos meios segundo os quais o ato de julgar ganha força é aquele de um movimento em

busca de um fundamento,  uma origem própria a  essas  cenas e ao uso de crack:  seria um desejo
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suicidário coletivo; uma versão para pobres da sociedade de consumo; seriam fraquezas individuais

sucumbindo ao poder da droga; seria mera delinquência. Origens desconhecidas para o conhecimento

daquelas pessoas que se encontram nas cenas e visíveis apenas para aquelas no papel de analista. Ao se

encontrar tal fundamento, tal origem, o ato de julgar passa a se apresentar como legítimo, afinal, “estão

se matando”.

As buscas por descobrir identidades, ou melhor, essências, funcionam de forma semelhante.

Nelas tem-se como ponto de partida a questão: “quem são?”. Daí, o “verbo ser […] num só passe de

mágica transforma um juízo em evidência, um desejo futuro em velhíssima realidade, uma simples

afirmação em Natureza universal; arma, instrumento ou véu, segundo as necessidades da Causa, é o

Scapin da  retórica  ultradireitista”  (BARTHES,  2005,  p.78-9);  “sua  função  fundamental  é,

evidentemente, de essência” (Ibid, p.79), e essa possui uma comodidade: “assim como um nome pode

criá-la,  um nome pode destruí-la”  (Ibid,  p.80).  Legitima-se novamente  o  julgamento,  afinal,  “são

marginais”. Para se afastar desse tipo de procedimento, o julgar e o legitimar o ato de julgar, lembrou-

se o que foi ensinado uma vez: “[t]odo problema de origem é sempre insolúvel” (BARRETO, 2010a,

p.68). Parte-se, aqui, desse ensinamento. Coloca-se, então, novamente o problema: como aprender?

Talvez, daí, pode-se dar um primeiro passo, que sempre se repetirá, não importa em que momento da

caminhada se encontre.

Tenta-se, assim, a partir da etnografia, encarar os problemas colocados por aquelas pessoas que

habitam as cenas de uso de crack quando dado o encontro com a equipe do consultório na rua: os

problemas colocados em relação a essa instituição, a outras, às drogas, ao racismo. Assim como os

problemas que essa equipe de saúde passa a colocar a partir do encontro com essas pessoas que ela

atende ou busca atender. Produz-se uma etnografia dos encontros,  de seus efeitos. E se em algum

momento se oferece uma definição em relação ao grupo de pessoas na rua, a equipe de saúde, a outras

instituições e ao crack, trata-se de uma definição relacional, constituída a partir desses encontros. 

Ao se dizer encarar os problemas compreende-se transferi-los do campo de encontro para o

campo da escrita. Mas essa transferência não é a mera descrição dos problemas, mas já um certo

acoplamento de saberes. Acoplamento, entre um alguém que coloca o problema e outro que o encara na

escrita,  que  procura  fazer  o  primeiro  intervir  em campos,  em  princípio,  a  ele  inalcançáveis.  Há,

também, a tentativa de constituir outros problemas, próprios ao processo de pesquisa e escrita, diante

dessas existências. Assim, por um lado, acopla-se, mas por outro, o pensamento é propulsionado para

lugares desconhecidos a partir do encontro com essas existências.
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Apresenta-se um ensaio,  também porque se trata  de um experimento:  coloca-se uma certa

interpretação à prova, busca-se ver se ela funciona ou não. Interpretação em seu sentido musical, ou

seja, um certo tratamento dado a uma criação de outrem. Pode-se dizer que se dá um tratamento textual

àquela  criação  que  é  a  própria  existência  daquelas  pessoas  que  acompanhadas  pelo  trabalho

etnográfico. Daí a necessidade de se colocar à prova tal interpretação. Mesmo aqueles momentos nos

quais se busca traçar um caminho textual mais abstrato, como também fazer associações com temas

inicialmente distantes do que se trata diretamente, momentos sobre os quais poder-se-ia pensar estarem

desconectados da concretude das existências, experimenta-se, aí, uma improvisação sobre a criação que

se interpreta. E, aqui, cabe perguntar: será que essa criação, essa existência, não é já improvisação?

Improvisação a partir dos encontros? Em todo o caso, parte-se dessa criação, em alguns pontos tenta-se

estendê-la, em outros encurtá-la, certos trechos são repetidos, mas dando-se um novo tratamento, em

alguns momentos aumenta-se a velocidade, em outros diminui-se e, às vezes, cometem-se erros.

Devido  a  esse  caráter  optou-se  pela  apresentação  das  descrições  cotidianas  sem  muitas

interações teóricas, ou abstrações, “embutidas”. Sabe-se que mesmo nesses “materiais” já há seleções,

edições, um certo manejo autoral, ou seja, sabe-se que a descrição etnográfica é uma criação daquele

que a faz em busca de tornar inteligível aquilo que outras pessoas fazem e falam sobre o que fazem. No

entanto,  tenta-se propiciar  um certo  “material”  que possa ser,  como uma flecha fincada no chão,

erguido e relançado por meio de novas interpretações, novas associações. Desde que se saiba que, e

isso não é algo de que pareça se poder abrir mão, ao se lidar com esse “material autoral”, lida-se,

mesmo que de modo distante, com as existências em relação às quais tal material se produziu.  

Por último, tem-se aqui, além de uma tentativa e um experimento, uma preparação. Algo como

uma prática de escrita, a ser repetida e variada, que visa um aperfeiçoamento para algo que não se sabe

o que é. Uma prática que se coloca perante um desconhecido: não sabemos o que pode um corpo. Não

sabemos  o  que  pode  acontecer  no  encontro  entre  um corpo  socioquímico,  o  crack,  e  um corpo

sociobiológico,  aquela  pessoa,  ou  grupo,  que  o  usa; entre  um  corpo  institucional  e  um  corpo

minoritário.

Desse  caráter  ensaístico  emerge,  também,  uma  certa  forma  de  apresentação.  São  poucos

capítulos, nenhum subcapítulo. Apresentam-se um capítulo intitulado e, nele, seções numeradas: às

vezes longas,  às  vezes muito  curtas,  muitas vezes desconectadas em sua sucessão.  Forma que se

apresentou como cabível  em relação ao trabalho de campo – fragmentado,  intermitente;  a que se

mostrou digna perante a complexidade dos encontros que se acompanhou, assim não se tratam de
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fragmentos  órfãos  de  uma  totalidade,  mas  sim  pontos selecionados  nesse  plano  complexo  dos

encontros; a que pareceu adequada a uma instauração da relação do texto, no próprio texto, com o fora.

Talvez pode-se dizer, ainda, que a conexão aleatória entre seções diferentes pode oferecer uma certa

coordenada desconhecida a ser avaliada.

Conclui-se esse ensaio, dito de análise institucional e bioética,  com a apresentação de uma

bioética. Há motivo para ter-se uma conclusão como essa, e ele apresenta-se como paradoxal, já que

busca-se uma bioética que seja digna do problema que a move, mas, ao mesmo tempo, ela só o pode

ser, caso seja modificada, talhada por esse próprio problema. Assim, ela parece assombrar todo o texto,

estar já ao seu lado, mas apenas no final, apenas posteriormente, ela pode emergir. Nesse sentido, não

há necessidade de uma referência textual ao material etnográfico nas conclusões. O que emerge é uma

certa bioética cuja existência é o produto do encontro dessa disciplina, ou desse campo de saber-fazer,

com o problema em questão – por sua vez, os encontros dados nas ruas e nas cenas de uso de crack. Por

isso pode-se partir de textos “antigos” da bioética, como aqueles de VR POTTER, cujo livro Bioethics:

bridge to the future é de 1971. Isso não quer dizer que um autor, uma autora, dá conta de tudo, mas,

sim, que dali pode-se extrair algo, modificá-lo, fazê-lo variar para funcionar em um problema atual.

Talvez a grande qualidade de uma autora e de um autor seja a potência de variação de suas ideias e de

seus conceitos em relação aos problemas que não foram os dela/e.

Aponta-se,  nas  conclusões,  para  a  criação  própria  à bioética:  os  princípios.  Ou  seja,  os

princípios  não caem de um céu teórico  para  serem aplicados  aos  casos  concretos.  Eles  são  uma

composição situacional: criam-se a partir do encontro instituição-minoria. Concretiza-se tal criação por

meio  da  variação  de  princípios  já  estabelecidos  –  ex:  como  o  princípio  de  autonomia  funciona

concretamente –; como, também, pela nomeação de um novo princípio: a relação entre estratégia de

ação, ação e consequências, apreendida em ato, escapa aos princípios dados, por isso ser necessária

uma nomeação.

Assim, dá-se, também, um habitat à bioética: os interstícios dos encontros entre instituições e

minoria. Daí ter como prática intercessora a análise institucional: seguir os movimentos da instituição

por um encontro; afirmar seus momentos de abertura para o fora, para a variação a partir da minoria

que a ela encara; apontar aqueles de fechamento sobre si mesma. Diz-se que na análise há também uma

certa avaliação institucional enquanto instituição diante de uma minoria. Uma avaliação de porosidade,

o quanto pode-se perfurar as instituições para que sejam alvo de intervenção coletiva, minoritária,

popular permanente.
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Talvez  caiba  finalizar  essa  introdução  com  esses  termos:  coletivo,  minoritário,  popular.  A

precisão destes está, exatamente, em seu caráter indefinido. No fato de que as tentativas de colá-los a

certos referentes específicos tornam-se meios de domesticação: “esse é o povo”; “essa é a minoria”; e

possibilitam, pelo mesmo procedimento, uma negação: “não se trata de povo aqui ou de coletividade”.

A indefinição funciona como obstáculo para esses procedimentos e, ao mesmo tempo, funciona como

matéria bruta para os mais diferentes abalos, tencionamentos: não se trata apenas de algumas casas a

serem removidas, trata-se da extinção de uma comunidade; não se lida com um conglomerado de

viciados a serem internados,  trata-se de violência contra um povo. Por  um lado, tem-se afetados,

vulnerados, mas por outro, tem-se a constituição, em ato, de um povo, de um coletivo, de uma minoria,

uma potência de transformação subjetiva e social.
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Território, agenciamento e devir de uma instituição

1.

Saímos da Clínica de Saúde da Família Victor Valla (CFVV) no dia 10 de abril de 2014 com

mochilas de insumos, remédios e material para curativo com o objetivo de encontrar um rapaz que

estava com um corte no pé. Um dos três Agentes Comunitários de Saúde (ACS) o conheceu no dia

anterior, mas o rapaz não quis acompanhá-lo até a clínica para fazer o curativo. Ficou combinado que o

agente levaria alguém da equipe para encontrá-lo e fazer o procedimento. Caminhamos pela calçada em

baixo da linha de trem em direção à estação do bairro; foi nela que se deu o encontro entre o agente e o

rapaz.  Essa calçada fica  entre  a  Rua Leopoldo  Bulhões  e  uma rua sem asfalto.  Essa margeia  os

destroços de diversos imóveis demolidos ou parcialmente demolidos – o interior de alguns imóveis de

dois e três andares fica exposto devido à demolição de parte das paredes. Seguimos por essa calçada,

desviamos de uma corrente de água no chão que saía do cano de um banheiro, cujas portas estavam

trancadas e continham algumas emendas feitas com pedaços de madeira. Alguém da equipe disse que,

desde  que  foi  inaugurado,  o  banheiro  nunca  foi  aberto.  Desviamos  também de  alguns  quiosques

instalados no centro da calçada, poucos em funcionamento. Continuamos a caminhar e encontramos

um grupo de dez pessoas. Estavam ao redor de uma das pilastras que suportavam os trilhos do trem

acima de nós e postada em frente a um caminho reto que cruzava os escombros e levava para os

imóveis ainda preservados dessa região de Manguinhos. Quando chegamos, algumas dessas guardaram

seus copos de água mineral utilizados para o uso do crack, outras continuavam a atividade. Havia

aquelas que não estavam fazendo uso da droga e concentravam-se em conversar ou organizar o material

garimpado para reciclagem. Logo que cumprimentamos a todos e distribuímos alguns preservativos, o

ACS iniciou uma conversa com uma pessoa sentada e encostada na pilastra.

Há 11 meses encontramos essa mesma pessoa, uma mulher, na Maré com o braço quebrado. Ela

nos contou que foi acordada a pancadas de taco de beisebol dadas por um segurança1 quando dormia à

frente da lateral de um hotel. Em uma dessas pancadas seu braço foi quebrado. A fratura era visível, um

grande relevo marcava o local fraturado, praticamente dividindo o osso (úmero) entre o ombro e o

cotovelo. Conversamos muito com ela sobre a necessidade de sua ida à clínica para radiografar o braço

e decidir o melhor tratamento. Ela quase não respondia, apenas falava que não iria – o que de fato

ocorreu.  Era  possível  ver  as  lágrimas  correndo  pelo seu  rosto.  Parecia  que,  apesar  de  saber  da

necessidade de tratamento, uma mistura de medo e impossibilidade de confiar na equipe a impedia de

1 Ouvi mais algumas vezes essa história sendo contada e recontada, por vezes, substituía-se segurança por milícia.
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ir.  Pareciam  contribuir  para  essa  mistura  as  intervenções  do  motorista  da  equipe,  que  apressava

aquelas(es) que com ela conversavam afirmando que estava na hora de voltar para a clínica. 

Alguns dias depois soubemos que tinha voltado para sua casa. Dessa vez, onze meses depois e

em Manguinhos, ela estava muito diferente: sorrindo e conversando. A relação com a equipe tinha se

transformado, ou melhor, agora era possível uma relação na qual ela se sentia segura e bem para sorrir

e conversar. Ou seja, a conversa se deu a partir de algo estabelecido naquele encontro da Maré: um

vínculo. Perguntamos para ela se sabia de um rapaz com um corte no pé; disse que não, mas logo

outras pessoas nos informaram que ele podia estar mais à frente e nos informaram como se chamava.

Despedimo-nos e seguimos.

Ao chegarmos bem próximo à Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), encontramos algumas

pessoas conversando e cozinhando em uma panela sobre uma grelha apoiada em tijolos. Para chegar até

elas foi  necessário  subir  alguns degraus,  que levavam a essa superfície  onde estavam. Não havia

paredes  de papelão,  tetos  improvisados;  apenas alguns colchões  e  outros  pertences  no  chão e  os

apetrechos para cozinhar, mas o fato de haver esses degraus e a subida que eles impunham, parecia

concretizar a entrada em outro ambiente. Mesmo ao lado de uma rua movimentada e barulhenta, uma

certa calmaria domiciliar  existia  naquela cozinha improvisada.  Não se tratava tanto de uma “casa

imaginária” (OLIVEIRA, 2009, p.113), fruto coletivo das mentes que compartilhavam aquele espaço,

mas algo perceptível também para a equipe que ali chegava. Pode-se dizer que se lidava, sim, com uma

“casa invisível” (Idem)2. Cumprimentamos todas as pessoas e perguntamos se conheciam aquela que

procurávamos e se a mesma estava por ali; responderam afirmativamente e nos apontaram a direção.

O rapaz que procurávamos estava deitado entre uma pilastra e uma mureta. Chegamos devagar,

nos apresentando e ele logo se posicionou para fazer o curativo. Ao passo que o ACS circulava pela

área distribuindo insumos e oferecendo o serviço, dois se envolveram no curativo: a médica, enquanto

colocava uma das mochilas no chão encostada na mureta, abaixava-se para analisar o ferimento; eu,

com a mochila contendo o material para o procedimento em um dos ombros, buscava os materiais

necessários para fazê-lo. Durante esse processo, o rapaz nos contou que tinha ido mais cedo à Unidade

2 OLIVEIRA (2009) ao relatar o encontro com um casal usuário do serviço do Consultório de Rua (CdR) de Salvador,
afirma: “Moram numa 'casa invisível', no jardim da praça” e complementa: “vi a jovem adolescente sentada na grama do
lado interno do jardim circunscrito por uma “cerca viva” de pouco mais de meio metro de altura que formava,
internamente, desenhos sinuosos. Avistei a jovem ali, dobrando cuidadosamente as roupas e arrumando-as em uma
sacola. Seu jovem companheiro estava dormindo debaixo de um lençol envelhecido e sujo. Cumprimentei-a, ao que ela
respondeu: “− Oi, tia, pode entrar”, fazendo um movimento com a mão para me sinalizar a “entrada” logo à frente.
Talvez tenha sido nesse momento que percebi, ou confirmei para mim mesma, que ali existia uma casa imaginária”
(Ibidem, p. 113). A expressão casa invisível parece mais adequada do que casa imaginária devido ao fato dela ser
perceptível para além do grupo que a habita. 
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de Pronto Atendimento (UPA); no entanto não foi atendido “por ser de rua”. Falou que não queria

confusão; então, apesar de saber que devia ser atendido, não insistiu para sê-lo. Enquanto era feito o

curativo, outra pessoa se aproximou solicitando atendimento na clínica. Pedimos para aguardar, que

assim que o curativo fosse terminado – que já tinha se iniciado – iríamos para a clínica.

Ao acabar, a médica o lembrou da necessidade de trocar o material que cobria o ferimento e que

ele podia se dirigir à clínica para isso. Nos despedimos dele e das demais pessoas. Agora se poderia dar

a atenção solicitada pela pessoa que aguardava o atendimento. Nos encaminhamos para a clínica em

sua  companhia.  Durante  essa  volta,  ele  contou  que  estava  tranquilo  ficar  por  aquela  área  de

Manguinhos, apesar de algumas vezes a polícia passar batendo. Quando passávamos pelo primeiro

grupo que tínhamos encontrado, ele nos informou que havia um rapaz que ficava por ali com o dedo

muito machucado e que seria bom darmos uma olhada. Ao chegarmos na clínica, fomos para a sala de

curativo, ele estava com um ferimento em sua mão. Perguntou se a equipe tinha alguma camisa para

dar a ele, respondeu-se que sim e foi-lhe entregue uma antes de iniciar o procedimento; logo a vestiu. O

ACS começou a preencher seu cadastro. Perguntou nome, nome dos pais. Não sentiu necessidade de

perguntar como declarava sua cor, anotou: negra. Questionou se usava alguma droga, apesar de não

estar em uma cena que apresentava uso de crack; o rapaz respondeu que usava crack e maconha.

2.

O  Consultório  na  Rua  (CR)  Manguinhos  surge  a  partir de  uma proposta  levantada  na  1ª

Conferência  Local  de  Saúde  de  Manguinhos  que  aconteceu  no  dia  16  de  julho  de  2011  com  a

participação de moradores,  entidades e movimentos sociais,  trabalhadores e gestores da região3.  A

proposta  de compor  uma equipe  de consultório  na  rua para  atuar  em Manguinhos,  registrada  no

Relatório  Final  da  conferência  (2012),  articula-se  com  os  apontamentos  relativos  a  uma  das

“especificidades”  do bairro  apontadas  na conferência:  “pontos de uso  intensivo  de crack  e outras

3 Lista de participantes da conferência: Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria - CSEGSF/Ensp/Fiocruz; Centro de
Desenvolvimento Comunitário Compartilhar; Clínica da Família Victor Valla; Teias-Manguinhos; Fórum do Movimento
Social de Manguinhos; Projeto Mulheres da Paz; Associação de Moradores Nelson Mandela; Instituto Aprender para
Viver; Coordenadoria de Cooperação Social da Presidência/Fiocruz; ENSP; Movimento Estudantil; Missionário
Esportivo no S. Carlos; Unegro/UBM/Mulheres Negras; CRTR; UPA Manguinhos; CMS Manguinhos; Rede
CCAP/Casa Viva; Pastorais – Capela São Daniel; Bazar da Solidariedade; Conselho Comunitário de Manguinhos;
Comitê Sub-Bacia Canal do Cunha; Usina da Cidadania/Refinaria de Manguinhos; Projeto Rio 2016; Fábrica de
Talentos Furacão; ONG Isaaque; Centro de Formação Ser Alazira de Aleluia-OS; Canteiro Social PAC; Projeto
Economia Solidária; Associação de Moradores de Vila União/Ex-Combatente; Igreja Evangélica Metodista Wesleyana;
Igreja Evangélica; Fam-Rio; OMA-Organização Mulheres de Atitude; CEBES-RJ; IPEC/Fiocruz; Universidade de
Columbia/EUA; Fórum Nacional de Residentes em Saúde da Família; Hospital Federal de Bonsucesso; Inst. Saúde da
Comunidade – UFF; SMADC; CPS Abrigo Cristo Redentor (Relatório Final, 2012).
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drogas” (RELATÓRIO FINAL, 2012, p.05).  Daí a proposta 23 do Relatório: “implantar o 'Projeto

Consultório de Rua'”  (p.06);  ainda sobre o serviço, a proposta 38:  “criar estratégias para oferecer

cuidados à saúde e também oferecer métodos contraceptivos às usuárias de drogas, através das ações do

projeto 'consultório de rua'”  (p.07).  Dessa maneira,  segundo a percepção de quem ali  vive (mora,

milita, trabalha), o bairro apresenta uma especificidade: a 'situação de rua' aparece intimamente ligada à

experiência com drogas,  especificamente com o  crack.  Dessa maneira,  o CR,  em seu nascimento,

orbitaria ao redor do crack.

3.

Em  outubro  de  2011,  inaugura-se  o  serviço  de  Consultório  na  Rua  em  Manguinhos  –

constituindo assim a sétima equipe da Clínica da Família Victor Valla (CFVV) – com o objetivo de

oferecer e facilitar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde (Antunes, 2013).

Em grande parte, a equipe foi composta por remanejamento interno à CFVV. Anteriormente ao trabalho

no CR, as pessoas que compõem a equipe trabalhavam na Estratégia de Saúde da Família  (ESF)

tradicional, isto é, com pessoas domiciliadas. A equipe foi formada pela decisão de se trabalhar com

pessoas em situação de rua e em cenas de uso de crack. Abriu-se, assim, um fluxo das equipes de ESF

para a nova equipe, e, posteriormente, bloqueios emergiram.

Pode-se partir das expressões, frequentes nesse início: “vocês são loucos em lidar com esse tipo

de gente”, “vocês tão colocando a vida de vocês em risco”; “vão roubar vocês”; “vocês vão lidar com

gente fedorenta”. Enunciados relatados pelas pessoas integrantes da equipe ao relembrar o processo de

formação da equipe e preparação para o início do serviço. Não se trata apenas de opiniões ou ressalvas,

mas pode-se dizer que tais expressões acoplam-se a uma certa maquina cujo funcionamento possui

elementos materiais e imateriais;  não se trata tanto do que se quer dizer, mas sim dos efeitos dessas

expressões relativos à clínica:  sabe-se que, quando outros profissionais da clínica de saúde dizem

“vocês são loucos”,  se está sozinha(o),  que não haverá apoio de outras equipes e  profissionais da

clínica  nas  quais  funcionam tais  expressões,  que certos  processos  clínicos  e  aqueles  burocráticos

associados aos primeiros – ex: documentação como requisito para atendimento – desempenhados por

essas profissionais tornam-se indisponíveis ou de difícil acesso à equipe do CR e àquelas pessoas que

ela atende. Como também se sabe que, de forma variável,  haverá efeitos em relação aos serviços

exteriores  à  clínica,  como  quando  a  equipe  conheceu na  rua  um  rapaz  com  um  problema  de

consolidação  de  uma  fratura  da  perna  que  tornava  difícil  e  doloroso  caminhar.  Agendou-se  o
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atendimento em um instituto de traumatologia e ortopedia seguindo todos os trâmites formais;  no

entanto, mesmo com o acompanhamento da equipe ao local, o usuário não foi atendido devido à falta

de documento de identificação. Materializam-se, assim, bloqueios institucionais a certo “tipo de gente”

e, em outro grau, ao próprio serviço do consultório na rua (“vocês são loucos”), sendo ele porta de

entrada para os serviços de saúde, por meio de protocolos de atendimento, ou mesmo por meio da

negação explícita, como no caso em que uma pessoa não foi atendida por “ser de rua”. Tem-se efeitos

subjetivos, imateriais: cria-se, por um lado, uma solidão nessa loucura de buscar tratar quem está na

rua; por outro lado, emerge a certeza que, mesmo com os “loucos” que buscam atendê-lo(a), seu acesso

a certos espaços, instituições, direitos, é restrito, já que se é de rua4. Dessa forma, as expressões em

questão se mantêm operantes permanentemente e de forma variável, desde a formação da equipe – já

que a atribuição de “loucos” tende a ser um bloqueio no fluxo de saída das equipes tradicionais para a

do CR – até o cotidiano do serviço.

Trata-se,  então,  de  funcionamentos  e  de  efeitos  variáveis.  Por  vezes  tais  expressões  –  os

“loucos” e “esse tipo de gente” – acabam por colar o CR às pessoas que o serviço atende e elas ao

serviço: em uma segunda-feira, um rapaz chega na clínica para atendimento junto à médica do CR. Ele

estava com um ferimento na cabeça com miíase, lesão produzida por larvas de moscas. Contou que

levou uma coronhada da polícia, por duas vezes tentou ser atendido na UPA, sendo que na última vez,

no sábado, lhe informaram que a “equipe de rua” não estava, logo ele precisava esperar até segunda-

feira para ser atendido. A médica iniciou o processo de retirada de todas as larvas e de curativo. Tem-se,

então, a criação de um serviço especializado e de um público exclusivo. Como um protesto,  uma

integrante da equipe diz que caso alguém chegue com os pés sujos automaticamente torna-se uma

paciente do consultório na rua: “isso é preconceito”, conclui. Ou seja, o mecanismo para facilitação de

acesso aos serviços de saúde tende a se transformar em único serviço possível e disponível.

Pode-se dizer que a criação desse público exclusivo é um efeito cuja causa não é determinável

em uma operação única. Pode-se dizer, talvez, que mesmo expressões bem intencionadas como aquelas

de cidadã(o) e cidadania, constituem elementos que operam na germinação desse efeito. Assim, parece

necessária uma certa cautela, já que ao se considerar o campo social dado torna-se perceptível um certo

4 A essa respeito relata-se, em dissertação sobre o consultório de rua, nascido em Salvador-BA, que o “constrangimento
sentido pelos jovens ao estar numa instituição era visível, por estarem sujos, sentirem medo da rejeição, até mesmo por
já terem vivenciado essa experiência em outras ocasiões e, por isso mesmo, terem se tornado assim refratários às
instituições formais de saúde” (OLIVEIRA, 2009, p.140). O acompanhamento dos usuários do serviço a outras
instituições tornara-se uma das principais estratégias para superar os bloqueios na relação entre essas últimas e os
usuários, e, consequentemente, buscar superar o fato de que “não [se] conseguia integração com a rede de saúde” (id, p.
139), como disse um médico que trabalhava no CdR de Salvador.
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funcionamento policialesco do termo cidadão, como um dispositivo de detecção de desvios: quem é

cidadão, quem está menos e mais afastado do modelo de cidadão; e ao mesmo tempo um dispositivo de

estabelecimento de penas: quais são as ações a serem tomadas de acordo com essa distância.

Quando utilizados com intenções de, talvez possa-se dizer, inclusão social, parece se esperar

que tais expressões – cidadão; cidadania – funcionem como atos de fala – como aquele do juiz quando

transforma o acusado em condenado – e façam surgir cidadã(o)s de modo instantâneo, onde se tinha

algo diferente, exterior (“loucos”; “esse tipo de gente”) ao que usualmente se apresenta como sendo o

conteúdo dessas expressões, ou seja, algo fora de um modelo de cidadã(o) e cidadania. Mas um ato de

fala não se faz por si só: o ato de fala do juiz tem certo efeito porque é dito a partir de certa situação,

em  um  tribunal,  com  prisões  esperando  o  condenado  e guardas  para  o  encaminharem.  Há  um

funcionamento conjunto de certos elementos imateriais  e elementos materiais.  Caso o juiz  diga  a

mesma coisa em outra situação, o ato ganha outra configuração. “Vocês são loucos” funciona de certa

forma quando dita por alguém que compartilha a mesma clínica, às vezes possui a mesma profissão,

que determina certos acessos e procedimentos clínicos; caso a situação varie, a configuração mude,

tem-se efeitos diferentes, mas que estão sempre atrelados ao campo social em questão. Diz-se, assim,

que o acesso aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) é direito do cidadão, cabe perguntar que

efeitos concretos, em um campo social dado, emergem a partir de tal expressão.

Quando uma senhora viu que a equipe tinha acabado de atender algumas pessoas na cena de

Nova Holanda se aproximou da kombi e, em tom de cobrança, questionou: “o que nós temos que fazer

para ser atendidos como eles”, ao dizer eles olhava e apontava em direção ao local onde as pessoas que

tinham acabado de ser atendidas estavam e depois voltava a encarar rigidamente a equipe, passando os

olhos por cada pessoa que a integrava. Dizia-nos que aquelas pessoas não enfrentavam as filas, a

demora e o descaso como ela enfrentava quando precisava de atendimento em alguma clínica ou

hospital e parecia-lhe não terem que lidar com a falta de compromisso que ela percebia por parte da

equipe de saúde da família, responsável pela área onde residia.  “Porque essa mulher aí [moradora de

rua]  vai  ser  atendida na nossa frente  se ela chegou depois?  Ela não trabalha,  só se chapa e tem

preferência?” (ABIB, 2014, p.111), ouviu um pesquisador em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em

Porto Alegre durante o acompanhamento do trabalho do CR da cidade. 

Trata-se então de uma distinção entre nós (cidadãos?) e eles. Tal distinção varia em uma escala

extensa, por vezes aproximando-se de extremos: “como disse o vigia da prefeitura que trabalha no

[Centro de Atenção Psicossocial] CAPS:  eles são 'um bando de vagabundos' (sic), tem que 'descer o
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pau' (sic) neles” (ROMANINI; ROSO, 2014, p.372). A questão é menos aquela da relação entre o

termo  cidadão  e  um  possível  referente  legítimo,  ou  seja,  trata-se  menos  de  responder  “quem  é

cidadão?”,  e  mais  de  como tal  termo funciona  como um elemento  de  distinção,  apontando  para

diferentes formas de atuação quando se detecta algo que dele desvie. Trata-se de achar “quem não é e

nem pode ser cidadão” e instaurar meios de se lidar com esse fora.

No entanto, parece haver um modo diferente de agir. Uma maneira segundo a qual busca-se

fazer variar o termo em foco por meio de sua adjetivação: “cidadão morador de rua” (Lima, 2013,

p.33), diz um integrante do CR de Goiânia. Ou seja, parece haver o tencionamento do termo “cidadão”

ao a ele ser acoplado à expressão “morador de rua”. Talvez esse seja o ponto central  da situação

descrita acima. Talvez as palavras da senhora, menos que apontar para um certo privilégio daqueles e

daquelas presentes na cena, aponta para a potência de variação de todo o serviço de saúde (clínicas da

família,  hospitais,  equipes de saúde) a partir  do encontro e do tencionamento promovido por essa

variável de cidadão, de paciente, de usuário de um serviço de saúde, de usuário de drogas, de habitante

da cidade, e essa variação de uma equipe de saúde: o CR. Talvez caiba perguntar, já que a equipe foi

constituída por meio da saída de seus integrante das equipes de saúde da família que compunham, de

que modo se deu a criação do trabalho do CR Manguinhos como variação em relação aos demais

serviços de saúde, e pode-se dizer, como processo permanente de variação que passa a constituir o

trabalho de clínica na rua.

4.

Inicia-se  o  mapeamento  de  Manguinhos  por  meio  da  identificação  dos  locais  de  maior

concentração de pessoas em situação de rua que, por vezes, caracterizam-se como cenas de uso de

drogas. Chegou-se ao número de 16 cenas em Manguinhos; uma delas – a de maior concentração –

apresentava uma variação de 150 até 300 pessoas presentes. Nessa cena, a prática de uso do crack

compartilhava o espaço com a venda de copos de água mineral (utilizados também como cachimbo

para  o  uso da substância),  áreas  de repouso e  conversa,  separação do  garimpo5 para a  venda na

reciclagem, venda da substância, entre outras. A partir desse mapeamento e do encontro com as cenas e

com as pessoas que as constituem, inicia-se o processo de variação do trabalho em campo da equipe. E,

em relação a isso, o termo cena parece importante.

A equipe, desde suas primeiras idas às cenas, percebe que não pode configurar a partir de si

5 Chama-se “garimpar” a procura por material reciclável, geralmente pelas lixeiras, e “garimpo” o material encontrado
que será separado e vendido, ou não, a estabelecimentos comerciais que o coletam para a reciclagem.
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mesma como se dará o atendimento a pessoas em situação de rua em cenas de uso de drogas. Ela entra

em uma cena.  Ela própria se constitui como componente dessa cena em ato. Não se trata, então, do

movimento inverso, no qual um paciente chega à clínica e a passagem ao interior da mesma funciona

como um processo de purificação, no qual os aspectos espaciais e territoriais desse paciente, assim

como tantos elementos de sua narrativa,  são excluídos da análise.  Ou mesmo, quando se trata da

Estratégia Saúde da Família (ESF) cujo procedimento predominante baseia-se em ações programáticas,

na qual se predeterminam os grupos a serem atendidos (hipertensos, diabéticos, idosos), assim como as

datas,  horários  e  funcionamentos  das  ações,  tem-se  uma  certa  purificação  categorial  prévia  que

permitirá uma ação, talvez,  mais focal.  Em ambos casos, trata-se da constituição de uma cena de

autoria das instituições de saúde, na qual as pessoas pacientes participam de forma especifica. Trata-se

de saber, então, como entrar em cenas que independem de sua autoria.

5.

Dia 06 de junho de 2013, saímos da CFVV em Manguinhos por volta de nove horas da manhã e

fomos em direção ao carro da equipe de consultório na rua, ainda sem destino certo. No caminho, a

médica da equipe sugeriu irmos para as proximidades da Mangueira, relembrou que o local não fazia

parte  da  delimitação  geográfica  formal  de  atuação  do  serviço,  mas  tinha  ouvido  que  alguns  dos

pacientes da equipe estariam por lá. Concordamos e nos dirigimos ao local proposto.

Depois de alguns momentos de circulação e observação, ainda dentro do carro, avistamos uma

concentração de pessoas nos destroços das casas demolidas após remoção de parte da Favela do Metrô

na  Mangueira.  O motorista  da equipe estacionou,  descemos do  carro,  pegamos as  mochilas  com

insumos (preservativos e informativos), a bolsa com material para curativos, e andamos em direção às

nove pessoas ali presentes. Algumas sentadas em um sofá, outras deitadas em dois colchonetes e entre

as pessoas em pé estava uma pessoa já atendida anteriormente em Nova Holanda, na Maré. Sorridente,

me abraçou, depois fez o mesmo com o ACS e proferiu um “oi doutora” para a médica. Perguntamos

como estava e logo falou que precisava de um curativo na perna, tinha levado um tiro. Um pedido que,

até então para mim, seria incompatível de ser enunciado mantendo um sorriso como aquele que ele

mantinha. Mostrou o buraco em sua canela e contou que ele mesmo tirou a bala. Durante o processo do

curativo minha atenção variava entre a visão do buraco da bala, já que o orifício tinha o diâmetro maior

e a profundidade igual à ponta do dedo indicador da médica, e o relato sobre como foi produzido:

estava em Nova Holanda quando policiais passaram pela rua em frente à “cracolândia” com fuzis para
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fora da viatura. Ele, para zoar, pegou a extremidade de um dos fuzis e o balançou (enquanto falava

reproduzia a ação que foi acompanhada de uma dança). Contou que, depois disso, os policiais desceram

da viatura,  lhe deram várias coronhadas na cabeça, arrancaram uma de suas unhas da mão (nesse

momento ele mostrou o dedo) e, por fim, deram um tiro de pistola na sua perna. Seu sorriso ainda

estava ali.

O conheci em uma ida de parte da equipe à Nova Holanda. A dois quarteirões de distância da

Av. Brasil, contei 90 pessoas em uma calçada em frente a um imóvel de esquina com dois andares,

paredes verdes desgastadas, basculantes e algumas janelas, guardando semelhanças físicas com um

depósito ou uma pequena fábrica. (Nunca vi ou ouvi atividades no imóvel, apenas percebi a presença

de um segurança no local). Na calçada, junto à parede, algumas pessoas ocupavam cadeiras e poucos

colchonetes, por vezes sob tetos improvisados com barbante e materiais plásticos diversos, como sacos

de lixo; algumas geriam um comércio de copos lacrados de água mineral, distribuídos em cima de

caixotes de feira ou de pequenas mesas. (Esses mesmos copos, depois de vazios, transformam-se no

principal utensílio para a prática de uso do crack nessa cena). Uma estrutura de carro alegórico ocupava

uma  parte  da  rua  e  se  prolongava  minimamente  sobre  a  calçada;  por  vezes,  alguma  pessoas  a

utilizavam como assento. Entre esses dois pontos – o carro alegórico e a parede – existia uma intensa

circulação, o que fez crer que o número de pessoas era superior à contagem inicial de 90. Não existia

um ponto fixo de “entrada” e “saída”, ou um caminho exato a ser percorrido, no que ficou conhecida

como cracolândia da Nova Holanda.

Chegamos nessa  cena  pela manhã.  Enquanto circulávamos,  conversávamos e distribuíamos

insumos, uma residente em medicina e a técnica de enfermagem eram muito solicitadas; calculei que de

oito atendimentos realizados, quatro ocorreram a partir de pessoas que informaram à equipe sobre o

estado de saúde de outra pessoa presente na cena. Em um desses casos, avistamos uma pessoa, um

rapaz que aparentava estar na faixa dos 20 anos, que chegava com outra em seus ombros. O rapaz

carregado, na mesma faixa de idade do primeiro ou, talvez, um pouco mais novo, estava com a perna

direita engessada – do tornozelo à coxa quase na altura da virilha – e alguns machucados espalhados

pelo corpo.  Enquanto chegavam, uma mulher nos explicou que o de cima foi atropelado na Av. Brasil e

perguntou se a médica podia dar uma olhada nele. Logo que chegaram, o que carregava demonstrando

muito cansaço, colocou o rapaz com o gesso deitado no chão, em cima de um papelão e deitou ao lado.

A mulher que nos contou o ocorrido logo se pôs ao lado dos dois; a residente se aproximou para

conversar, e, nesse momento, o ACS e eu nos afastamos para continuar oferecendo os serviços do CR
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às pessoas presentes; em geral, o ACS caminha com preservativos em seus bolsos, e ao oferecê-los

pergunta: “flui?” e “você está precisando de alguma coisa da área da saúde?”.

Demos alguns poucos passos e uma pessoa nos chamou e mostrou um corte em seu pé. O ACS

compreendeu que essa era sua resposta a sua pergunta, tratava-se da solicitação de um atendimento e

logo foi procurar um lugar para o paciente sentar enquanto fui procurar a técnica em enfermagem.

Nessa busca, cruzei a  cena, de uma extremidade à outra;  não era possível seguir uma linha reta ou

manter uma postura ereta por muito tempo; era preciso desviar de pessoas, poças e objetos no chão,

barbantes e sacos de plástico no ar. Minha atenção se dispersava e desviava do meu objetivo inicial e

flutuava por  diversos focos:  algumas pessoas  usavam crack  em copos  de água mineral  (consegui

entender que a pedra era queimada com um isqueiro em cima da tampa de alumínio do copo; oposto ao

local onde a pedra é depositada, um furo permite que a fumaça que toma o interior do copo saia e seja

inalada); duas pessoas se concentravam em varrer o chão, retiravam o lixo da calçada e o lançavam

para  a  rua;  uma  jovem  maquiava  descontraidamente  um rapaz;  funcionavam  no  mínimo  três

'barraquinhas' com copos d'água à venda; uma pessoa separava o que parecia ser material para vender

para a reciclagem. Inesperadamente cheguei à técnica, que atendia um rapaz que estava com febre e

diarreia, a aguardei e voltamos para ela poder iniciar o curativo solicitado. No caminho, uma senhora

chamou nossa atenção; disse que estava com o olho irritado e pediu um colírio, que não tínhamos;

sugeriu-se que ela mantivesse os óculos que portava enquanto usasse crack.

Logo que chegou ao lugar para o curativo, a técnica perguntou o nome do paciente; tanto ela

quanto eu nos apresentamos. A ajudei segurando a bolsa com o material para curativo e lhe dando o que

solicitava para o procedimento. Começou a limpar o pé com soro e gaze; ele enfatizou várias vezes que

sempre limpava a ferida, mas naquele dia estava circulando muito. Minha atenção foi bruscamente

desviada dessa conversa. Pessoas que chegaram na cena chamaram minha atenção e percebi que a do

ACS também.

Duas mulheres. Reparei que uma delas tinha pele branca (característica que, naquele momento e

naquela calçada, pensei que era compartilhada apenas entre ela e a técnica). Enquanto uma fumava um

baseado de maconha com crack em pé perto da fronteira entre a calçada e a rua, a outra circulava, rindo

e pronunciando diversas vezes o termo  cracudos.  Apesar  disso,  pareceu que nenhuma atenção foi

dispensada a ela a não ser a da pessoa que a acompanhava, que a chamou diversas vezes: “vem para cá,

garota!”. Fato que aconteceu apenas quando as duas foram embora. Tentava pensar um pouco sobre o

ocorrido, quando o curativo acabou e fomos chamados para voltar à clínica.
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Nos despedimos e começamos a nos dirigir ao carro, no qual o motorista nos aguardava, quando

ouvimos alguém chamando a técnica pelo apelido; paramos e uma mulher veio em nossa direção.

Perguntou se tínhamos o resultado de seu exame de tuberculose e, tendo uma resposta negativa, falou

que queria saber, pois, caso estivesse realmente doente, queria começar a tomar o remédio e a se cuidar.

Nos disse que não “dava para dividir  copo”,  nos informou que algumas pessoas, mesmo estando

doentes,  não se cuidavam e não avisavam às outras sobre o fato,  ato caracterizado por  ela como

“sacanagem”. Alguns dias depois foi-lhe dito que o resultado do exame era negativo, sorriu e logo se

pôs a alertar as pessoas sobre o risco de compartilhar os copos, enunciando suas palavras com certa

raiva, mas mantendo o sorriso no rosto.

Depois de encontrá-lo na Favela do Metrô, não mais o vimos em Nova Holanda. Alguns meses

depois, uma das possíveis lógicas desse movimento migratório foi exposta por uma pessoa: “quem faz

merda aqui [Nova Holanda] tem que ir pra outro lugar”.

Parece necessário seguir a cena, mas não se pode traçar tal percurso de qualquer modo. Quando

não se possui nada que sirva de apoio, pode-se sentir perdida(o) e/ou inútil: “o que podemos fazer aqui?

Que situação é essa?! Qualquer coisa que a gente faça aqui é enxugar gelo!”, disse uma pessoa indicada

para assumir um cargo na equipe. Ela estava sentada no meio fio oposto à calçada onde se encontrava a

cena de Nova Holanda, algumas poucas lágrimas escorriam por seu rosto, mas logo eram impedidas de

seguir seu caminho pelas mãos que as expulsavam, sucessivamente. Por isso alguns elementos próprios

a uma equipe de saúde são importantes: os insumos, os uniformes, alguns enunciados e um objetivo:

“oferecer e facilitar o acesso da população em situação de rua aos serviços de saúde”, nas palavras da

médica.

Ao acompanharmos um dos ACS, vemos ele  oferecer  preservativos perguntando “flui?”,  e

questiona: “você está precisando de alguma coisa da área da saúde?”. Esses atos são repetidos diversas

vezes, por todo o percurso, parando quando se inicia alguma conversa, ou quando se tem algum ato de

aproximação ou pedido/aviso para haver um afastamento. Tais repetições não são apenas tentativas de

conexão com as pessoas nas cenas, mas se constituem como um território no qual a pessoa que está ali,

como integrante de uma equipe de saúde, pode se apoiar no percurso pela cena. Caso se perca em

absoluto tal  território, enuncia-se sua própria inutilidade (“Qualquer coisa que a gente faça aqui é

enxugar gelo!”); tem-se uma deriva de atenção: ancora-se momentaneamente em certas situações, mas
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não se pode fazer  uma efetiva  conexão com quem delas  participa,  tem-se apenas  um espectador

privilegiado.

Todos esses elementos parecem ser dotados de certa polivalência. Trata-se de uma constituição

territorial,  mas há algo mais.  A distribuição de insumos funciona como prática de apresentação e

aproximação às pessoas nas cenas. Isso quer dizer que além de suas funções originais (camisinhas:

prevenir  doenças  sexualmente  transmissíveis  e  gravidez  não  desejada;  informativos:  transmitir

informações  relativas  aos  cuidados  com a saúde e  redução de danos),  a  distribuição  de insumos

funciona  como prática  a  partir  da  qual  se  apresenta o  serviço  ao mesmo tempo em que esse se

diferencia das outras formas de intervenção institucional, como, por exemplo, as ações de recolhimento

forçado nas quais agentes da Assistência Social levam as pessoas para abrigos sem o consentimento das

mesmas. Talvez caibam aqui algumas palavras sobre essa ação.

Por diversas vezes ouviu-se relatos das pessoas usuárias em relação à ação dos agentes da

assistência social. Relatam-se espancamentos nas vans utilizadas no transporte para os abrigos, maus

tratos na abordagem e no abrigamento e destruição dos pertences6. Em um desses relatos, um usuário

6 Além das violências sofridas nos abrigos pelas pessoas usuárias do CR, como espancamentos e xingamentos, relatadas
por elas à equipe, por algumas vezes, ao ver a van com o escrito “Desenvolvimento Social” parei para “acompanhar” a
abordagem das equipes. Em uma dessas ocasiões, no bairro do Catete na noite de 05/05/2013, um homem branco, que
talvez possa-se dizer, relativamente grande, com o uniforme da equipe do “desenvolvimento social” acorda com alguns
chutes no pé um homem negro deitado na calçada. Logo se aproximam mais dois homens da equipe, também brancos,
também grandes. O homem que estava deitado parece não saber o que fazer; me aproximo e digo que ele não é obrigado
a ir para o abrigo caso não o queira. Minha frase desperta uma raiva compartilhada entre os três. “A gente não está
atrapalhando o seu trabalho, não venha atrapalhar o nosso”, diz um. Outro, mais enfaticamente, diz para não perderem
tempo comigo e, agora se dirigindo a mim, diz: “leva ele para a casa, referindo-se ao homem que abordaram. Pergunto
onde está a pessoa que é Assistente Social e deveria acompanhar o trabalho deles. Dizem-me que ela está na van, e
repete-se: “não perde tempo com ele”, e agora ele completa: “é por isso que esse país não vai para frente” Após essa
frase viram as costas e vão embora, mas assim que entram na van, começam a gritar algo, acho que me xingam, mas não
consigo entender. Não estou surpreso com a ação desses homens, já tinha lido e ouvido acerca dessas abordagens, mas
estava surpreso com as frases que parecem ser encontradas em um roteiro compartilhado por um número extenso de
pessoas. Viro-me para o homem, que manteve-se imóvel durante todo o ocorrido, e ele me diz: “sei que tenho o direito
de ficar aqui” e apontando com os olhos para o lugar onde estava estacionada a van completa: “mas eles chegam
batendo”.
Outra ocasião. Outro tipo de abordagem. Uma noite de chuva, por volta de 22hs do dia 21/09/2012, na Tijuca. Estou do
outro lado da rua, vejo uma equipe de quatro pessoas abordando três pessoas que estão sob a marquise de um banco.
Atravesso, mas a equipe já se desloca, e converso com as pessoas. Me dizem que disseram que receberam denúncias
sobre a presença delas ali, e que tinham duas opções: ir para o abrigo ou sair de onde estavam, ou seja, perambular pela
chuva para encontrar outro lugar para ficar. Me dizem que precisam sair dali, porque sabem que a equipe vai passar por
ali de novo e os levariam. Trocamos mais algumas palavras e me despeço, tenho em mente ainda conseguir achar a
equipe mais à frente. E isso acontece. Me aproximo e vejo que são 3 homens e uma mulher, ela é a assistente social, me
apresento e pergunto sobre a abordagem “ou abrigo ou chuva”, mas quem responde é o homem que está de braço
cruzado ao lado dela, diz que não forçam ninguém a ir para os abrigos, mas que tinham que “circular”. Parece se tratar
de punição, nos dois casos.
Ainda no início de 2013, um menino de dez anos morreu atropelado ao tentar fugir da ação de recolhimento. Essas ações
foram suspensas por um curto período. Como efeito do acontecido, iniciou-se um projeto da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social (SMDS), até então restrito à Maré, chamado Proximidade, cujos princípios formais são: acesso
e vínculo. Mas não parece equivocada a tese segundo a qual as tentativas iniciais por parte da prefeitura de aliar o DS ao
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durante uma abordagem do CR, contou que deu seu consentimento para ser levado ao abrigo; no

entanto, durante sua estadia, ao questionar o modo agressivo com o qual o agente do abrigo se dirigia a

ele, teve como resposta o seu prato de comida cheio jogado no lixo. Logo após o ocorrido, o usuário

disse, antes de sair do abrigo: “a casa é sua, mas a rua é minha”. Tendo em vista que o abrigo não pode

manter a pessoa sem o seu consentimento, muitas delas buscam voltar para as áreas que frequentam e

vivem. Parece que o recolhimento se constitui por meio do estabelecimento de um bloqueio/fluxo de

punição no qual a abordagem, o transporte, o abrigamento e a volta aos locais nas ruas, bloqueiam

momentaneamente a vida na rua e criam um novo fluxo para os abrigos.  Mesmo a volta às ruas

constitui esse novo fluxo, tendo em vista a distância do abrigo relativa aos locais nos quais há maior

concentração de pessoas em situação de rua.

Devido às ações institucionais relativas a essas cenas se restringirem, na maior parte das vezes,

a esse modo de operar, a distribuição de insumos possibilitou a aproximação da equipe em relação às

pessoas usuárias. Quando se fala aproximação, fala-se em aproximação física mesmo, tendo em vista

que as pessoas fugiam das ações do recolhimento. Ao ser confundida com uma equipe da Assistência

Social (atualmente, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS) a equipe do CR também

presenciava alguns ensaios de fugas: ao chegar em uma das cenas com um novo colete azul o ACS

presenciou o ensaio de uma fuga em massa, o que não aconteceu devido ao reconhecimento, por parte

das pessoas na cena, de seu rosto: “pensei que era o recolhimento” lhe falaram. O uniforme utilizado

pelas  equipes  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social,  responsável  pela  gestão  da

assistência social, é, também, um colete azul. Depois desse fato, o colete não foi mais utilizado pelo

ACS.

Esses elementos permitem que se saiba qual  seu papel em cena, como também explicita-se

às(aos) demais participantes esse papel. Nesse sentido, o enunciado de um trabalhador do CR de Porto

Alegre é ilustrativo: “Olha, primeiro eu chego num lugar de abordagem e, dependendo do ambiente, eu

já chego dizendo que nós somos da saúde e não da polícia. Isso tem ajudado a quebrar o silêncio e um

pouco da desconfiança do pessoal que fica nesses lugares” (ABIB, 2014, p.26). Ainda sobre o serviço

de Porto Alegre, diz-se que possuir um uniforme que permita uma diferenciação explícita é um “fato

importante para os trabalhadores, pois o uniforme com a identificação do serviço ajuda a diferenciá-los

de policiais” (Ibid, p. 63).

CR (não efetuadas devido à recusa do CR em ser associado às práticas de recolhimento compulsório perpetradas pelo
primeiro) também impulsionaram a emersão desse projeto pontual e bem distinto das práticas usuais do DS em relação à
população de rua, em especial, aquela em cenas de uso de crack. Não se pôde, nessa pesquisa, verificar do que se
tratava, efetivamente, esse projeto.
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Em certos momentos a equipe é ignorada; em outros, operações da polícia fazem com que as

pessoas na cena sinalizem, de longe, para a equipe não se aproximar. Por vezes, ela é tratada como

polícia, como quando uma pessoa, ao perceber a aproximação do carro da equipe da cena, começa a

avisar para quem está a sua volta:  “rodei,  rodei”7.  Em outros momentos,  representantes do tráfico

buscam organizar o atendimento e acabam impossibilitando qualquer conversa; em outras ocasiões,

trocam-se algumas palavras, mas sem muito efeito. No entanto, as visitas da equipe à cena, o fluxo de

distribuição de insumos e de signos de diferenciação em relação a outras instituições parecem trabalhar

permanentemente, fazendo com que se instaure algo que a equipe chama de vínculo – isto é, a conexão

com  certos  componentes  que  permite  que  ela  se  torne referência  para  certas  demandas,  e  o

aparecimento dessa referência faz com que outras demandas emerjam. Isto é, a equipe passa a habitar,

como componente, certos territórios, e assim passa a funcionar. É preciso, como disse uma médica do

CR de  Salvador,  “criar  uma vinculação,  a  importância  da  vinculação  antes  de  qualquer  coisa...”

(OLIVEIRA, 2009, p.90).

6.

Cada vez mais o CR e as cenas se acoplam. Começa a emergir um agenciamento no qual a

clínica ganha consistência quando confrontada com os casos que emergem das cenas: os atendimentos

concretos na rua ganham em duração e abstração, metamorfoseando-se em casos – artefatos próprios à

clínica. Tal processo configura-se como uma transferência, passa-se de um fluxo a outro: faz-se com

que o encontro concreto com a pessoa atendida passe pelo dispositivo da clínica e, nesse momento,  há

a transferência daquilo que é apresentado na cena – enunciados, sensações, relações com o contexto –

para girar nos e fazer girar os meios próprios da clínica. Os casos, então, ativam o trabalho da clínica

em relação às cenas que ela atende; em relação a ela própria; em relação a outras instituições. A cena

faz variar a clínica.  Paralelamente, o CR passa a habitar um campo de possibilidades, onde  certos

elementos  da  cena  passam  a  se  engrenar  a  certos  componentes  desse  novo  elemento,  e  esse

engrenamento faz emergir o que se chama “demanda”. O CR faz variar a cena.

Passam a ocorrer conexões entre certos componentes, não entre totalidades. É nesse sentido que

se pode compreender o fato de que por vezes certas pessoas nas cenas, apesar de conhecerem e já terem

tido relações com a equipe, simplesmente a ignoram, como se não a conhecessem. Como também, uma

profissional da equipe se torna referência para alguma usuária, isto é, o serviço se concretiza por meio

7 “Rodar” é geralmente utilizado para indicar que se foi capturada, mesmo que momentaneamente, pela polícia. 
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da relação com um de seus componentes: “só vou para a clínica se ela for”, diz uma usuária em relação

à técnica de enfermagem. E por fim, a questão enfrentada pela equipe em seu cotidiano e em suas

reuniões, relacionada às pessoas que passam ao status de domiciliadas e buscam manter o atendimento

junto à equipe. Caso se mantenham esses atendimentos, dificulta-se a ida à rua, caso sejam negados

dificulta-se a vida dessas pessoas. O CR, por um lado, passa então a atuar como uma ponte, buscando

traçar  conexões  entre  componentes  dessas  pessoas  e  outros serviços  e,  por  outro,  desfazem-se as

ligações,  guardam-se  outras.  Essas  últimas  materializando-se  por  algumas  visitas  e  encontros

esporádicos.

7.

A equipe  aprendeu  que se  trata  de  um acoplamento,  ou  de  maneira  mais  precisa,  de  um

agenciamento.  Sendo assim,  ela  não  pode fazer  qualquer  coisa  com uma demanda,  como se seu

funcionamento fosse isolado da cena. Tal aprendizado iniciou-se no período no qual o CR buscava

estabilizar seu modo de operar nas cenas em Manguinhos (primeiras cenas de trabalho da equipe) por

meio  do  estabelecimento  do  objetivo  de  que,  a  partir  do  fluxo  de  visitas  às  cenas,  buscar-se-ia

encaminhar à clínica quem necessitava de cuidados. No entanto, mesmo que bem recebidos, rejeitava-

se a ida à clínica: “só se for aqui. Não vou sair daqui não”, ou simplesmente, “hoje não dá”.  Viu-se que

mesmo com ferimentos,  as pessoas preferiam não sair de  sua rotina para  ir  à  clínica.  Por  vezes,

relatava-se um uso anestésico do crack (“uso o crack para parar a dor”), o que confere à rejeição da ida

à clínica outro motivo, já que apressadamente poderia ser entendida como ato irracional derivado do

uso da substância. Dessa maneira, menos do que buscar uma justificativa, era importante que a equipe

se mantivesse aberta às suas consequências, o que gerou o efeito de que ao rejeitar-se certa forma de

cuidado demandava-se outra, diferente daquela centrada na clínica. Iniciou-se, a partir daí, uma prática:

os curativos feitos na rua.

Não há nenhuma simplicidade nesse procedimento. Não se lida apenas com a necessidade de

um território que permita que se circule por terras estranhas ao pavimentá-las com elementos que

possibilitem passos seguros. Agora essas terras estranhas invadem aqueles territórios que, até então,

estavam isolados delas: os procedimentos técnicos da clínica biomédica.

Isso quer dizer que tal prática não se caracteriza apenas por uma mudança do espaço no qual se

dá o curativo (antes na clínica, agora no campo), mas por uma desterritorialização. De forma mais

precisa:  pode-se  dizer  que  espaço  e  território  fazem  parte  de  um  mesmo  plano  cujos  polos  se
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distinguem entre material e imaterial. Dessa forma, diz-se que o espaço habita o polo material, onde os

corpos se encontram, se entrechocam, estabelecem processos destrutivos e certos funcionamentos: uma

mão segura um pacote de preservativos, uma outra mão o pega, ou não o pega, o preservativo encontra

um pênis, ou não encontra, o pênis com ou sem preservativo encontra um anus, uma boca, ou uma

vagina. Por sua vez, o polo imaterial é habitado por incorporais dentre os quais os signos por vezes

engrenam-se e estabelecem um modo próprio de funcionamento: viu-se a foto na televisão de um

homem negro sem camisa, abaixo escrito “usuário de crack assalta”; ao se ver um homem negro sem

camisa na rua, atravessa-se a rua. Ouve-se algumas vezes: “você está precisando de alguma coisa da

área da saúde?”,  mas passa-se ao lado;  ouve-se novamente,  veem-se pessoas sendo atendidas por

aquelas que fazem a pergunta; certo dia, após escutá-la mais uma vez, o pé machucado é mostrado e

agora se é atendida.

O território se encontra entre esses dois polos, material e imaterial, e ganha vida quando passa a

expressar certa existência. É o nó que conecta diferentes componentes que passam a expressar algo que

diz respeito a um modo de existir,  assim o material ganha uma imaterialidade e o imaterial  uma

materialidade. Talvez, de forma simplificada, se possa dizer que é onde se acumulam um certo modo de

manejar  elementos  concretos,  um certo  lugar  onde isso acontece,  um código  de como utilizar  os

instrumentos biomédicos e a categoria corporificada de profissional. No vai e vem permanente entre os

polos material  e imaterial,  a constituição e manutenção de um território são frutos de um trabalho

expressivo permanente.

Portanto, quebrar os protocolos relativos ao procedimento padrão de curativo não é apenas uma

medida tomada em relação a um código extrínseco, mas algo acontece em relação ao modo de ser

enfermeira(o) ou médica(o). Não se está mais em um espaço limpo, fechado, com o material distribuído

de  forma  organizada  e  as  demandas  controladas,  assim  como não  se  pode  lidar  apenas  com os

protocolos relativos aos procedimentos próprios a esse espaço. Nesse sentido, não se pode ser mais a

mesma(o) enfermeira(o) nem a mesma médica(o) que constitui e é constituída(o) pela acumulação de

elementos como a clínica e seu código8. “Mas todo processo de desterritorialização, próprio de um

território, coexiste  com  uma  reterritorialização”  (MOREIRA  LIMA,  2015,  p.140),  ou  seja,  a

desterritorialização produzida por meio da abertura da equipe relativa ao encontro com as cenas e as

pessoas nelas presentes, produz novas práticas e subjetividades, produz um outro modo de equipe na

8 Diz-se, acerca do CR do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), de Porte Alegre: “[h]á poucas condições prévias para
coordenar a assistência de saúde, o caminho está sempre por se fazer junto ao usuário acolhido (no encontro real e a seu
tempo), de modo que os ditos lugares identitários de cada profissão são reconfigurados em ato” (LONDERO; CECCIM;
BILIBIO, 2014, p.978).
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rua, uma reterritorialização. Nesse processo, somam-se às mochilas de insumos aquelas de materiais

para curativos e remédios analgésicos e anti-inflamatórios; subtrai-se o pré-requisito técnico e subjetivo

de um espaço asséptico ideal  para o procedimento do curativo.  Lida-se,  então,  com um processo

paralelo de constituição de um território “para si” e constituição “de si” como componente territorial.   

Me dirigi à CFVV com o objetivo de dar continuidade a uma pesquisa acerca dos conflitos

urbanos relacionados à habitação. Já possuía uma configuração na qual a análise respectiva à “moradia

de rua” se enquadraria no contexto das transformações na cidade do Rio de Janeiro associadas à Copa

do Mundo e às Olimpíadas e suas consequências sobre populações específicas,  como aquelas das

favelas e ocupações urbanas. Pretendia apresentar os elementos presentes no conflito entre Estado e

pessoas  em  situação  de  rua  adicionando-os  a  um  léxico  vigente,  polarizado  segundo  os  termos:

revitalização  e gentrificação.  Ou seja,  de  um lado  os  discursos  centralizados  nas  transformações

materiais  e  imateriais  da  cidade  como  processos  técnicos  de  adaptação  a  uma  nova  forma  de

desenvolvimento  urbano9;  de  outro,  aqueles  cujo  foco  são  as  consequências  negativas  dessas

transformações  sobre  certas  populações  pobres10.  Nesse  polo,  parecia-me possível  estabelecer  um

continuum: remoções para as favelas, despejos para as ocupações e recolhimento compulsório para as

pessoas em situação de rua. Enquanto me encaminhava à clínica, essa configuração desenhava-se e

redesenhava-se em minha mente, ganhava certa segurança para entrar em um espaço que desconhecia

completamente.  Segurança  que  permitia,  por  alguns  momentos,  que  me  esquecesse  de  minha

considerável ignorância em relação ao campo da saúde coletiva. Nesse sentido, apoiava-me também em

dois fatos: de ter certa formação acadêmica nesse campo, titulação que não suprimia em nada essa

9 Como demonstram os dois enunciados acerca da Operação Urbana Porto Maravilha: (1) “O Brasil vem apresentando um
crescimento consistente nos últimos anos. O Rio de Janeiro dá claros sinais de uma nova dinâmica econômica,
impulsionada pelos grandes eventos que vão ocorrer na cidade nos próximos anos. A Operação Urbana Porto Maravilha
está preparando a Região Portuária, há muitos anos relegada a segundo plano, para integrar este processo de
desenvolvimento” (CDURP, Prefeitura do Rio de Janeiro, Disponível em:
http://www.portomaravilha.com.br/web/sup/OperUrbanaApresent.aspx); (2) “Projeto que vem transformando uma das
regiões mais importantes da cidade e que durante anos foi relegada ao abandono, o projeto Porto Maravilha será
responsável pela revitalização de uma área de 5 milhões de metros quadrados, que inclui a abertura de novas vias e a
reurbanização, deixando para a cidade um dos mais importantes legados dos Jogos Olímpicos de 2016” (Prefeitura do
Rio de Janeiro, Disponível em: http://www.cidadeolimpica.com.br/projetos/porto-maravilha/).  

10 Nesse caso: o “desinteresse do poder público em investir no território [área portuária] e a consequente desvalorização no
mercado imobiliário - antes das mais recentes tentativas de revitalização - favoreceu a ocupação por famílias
hipossuficientes que conseguiram morar perto dos postos de trabalho e dos serviços urbanos. Atualmente, os planos de
requalificação do espaço através do Projeto Porto Maravilha, cujo objetivo é inseri-lo na dinâmica econômica
atribuindo-lhe novos valores ligados aos setores de turismo e cultura, vem expulsando a população que historicamente
habita e dá vida à localidade” (COMITÊ POPULAR DA COPA E OLIMPÍADAS DO RIO DE JANEIRO. Dossiê
Megaeventos e Violações dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro, Disponível em:   .
http://comitepopulario.files.wordpress.com/2013/05/dossie_comitepopularcoparj_2013.pdf)
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ignorância;  de ter  como mediador  em meu primeiro  encontro com o CR,  um professor  de Saúde

Coletiva da Universidade Federal  Fluminense  (UFF).  Guardava todos  esses elementos,  tratava de

repetir  mentalmente  meu  objetivo,  até  que  começou  a reunião  e,  abruptamente,  tudo  pareceu  se

dissipar.

A reunião girou ao redor da questão “o que dificulta a ida ao campo11 e o trabalho nele?”. Ela

ganhava diferentes respostas: as ações de recolhimento compulsório, a dificuldade de encontrar os

usuários do serviço após a implementação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) em Manguinhos;

a manutenção do atendimento aos usuários que não se encontravam mais em “situação de rua”. Logo

uma resposta  passou a  ser  discutida  mais  enfaticamente,  passou a  ser  o  problema chave  daquela

reunião: disse-se que a clínica era resolutiva, no campo a equipe era frágil. Fragilidade expressa pelo

dentista ao contar que na primeira e, até aquele momento, única vez que visitou uma cena, chorou, um

choro que para ele decorria da fragilidade que oscilava entre uma certa percepção de não se saber o que

fazer ali e a potência dos efeitos de se encarar a rua diretamente. Apesar dessa fragilidade, colocava-se

a necessidade de se atuar na rua – reproduziram-se as frases: “só se for aqui. Não vou sair daqui”;

“agora não dá” em referência às falas de pessoas em uma cena. A clínica era resolutiva, nela se podia

lavar as feridas – como disse a técnica de enfermagem. Era preciso abrir mão desse modo de produção

de  resultados,  que  parece  assombrar  a  equipe,  de  modo permanente:  “daqui  a  pouco  vão  cobrar

produtividade”, diz a médica, mais de um ano depois dessa reunião.

Com os curativos em campo abrem-se novas possibilidades de conexão, de vínculo – abertura

para os fluxos de demandas das pessoas em relação ao serviço. Nesse sentido, a desterritorialização

ativada no encontro do CR com as cenas, fazendo com que os curativos rompam as barreiras espaciais

e territoriais da clínica e das profissões, ativa paralelamente uma desterritorialização na própria cena

com a chegada dos curativos. Algo acontece, para-se de dizer “agora não dá” e diferentes conexões

tornam-se possíveis.

Além de sua função básica (facilitar  o  processo de cicatrização e prevenir/tratar  processos

infecciosos) os curativos funcionam também no estabelecimento de vínculos entre a assistente social, a

psicóloga e as pessoas usuárias do serviço, além daqueles estabelecidos entre essas últimas e as pessoas

da enfermagem e a médica por meio do procedimento em questão. A apresentação e a aproximação

possibilitadas pela distribuição de insumos ainda não permitiam um contato mais duradouro por meio

11 Campo é um termo também utilizado pela equipe em referência ao trabalho na rua.
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de uma conversa e/ou uma escuta mais qualificada. No momento em que as pessoas paravam para o

procedimento de curativo, esse passou a funcionar como uma porta para a escuta da assistência social e

da  psicóloga.  As  formas  de  cuidar  se  entrelaçam por meio  da  prática  do  curativo.  Esse  vínculo

possibilitou: a multiplicação das demandas das pessoas usuárias do serviço; o estabelecimento de um

fluxo de pessoas usuárias para a clínica – como aquele de grávidas que são acompanhadas até a clínica

ou por si só a visitam; elas relatam que tinham receio da equipe estar associada às ações do conselho

tutelar, ou seja: “não estar ali para ajudar, mas para pegar os bebês e levar para o conselho tutelar”;  a

construção de uma resolutividade particular à equipe de CR12. Resolutividade explicitada na fórmula

enunciada por alguém da equipe: “a produção é zero, mas existe produção”. Trata-se de uma produção

imperceptível  para certo modo de quantificação, mas que ganha consistência em ato, por meio do

trabalho da equipe.

No entanto, sempre existem perigos no processo de reterritorialização, e um novo componente

pode  se  constituir  como  uma  força  centrípeta,  um  centro,  cujo  efeito  pode  imobilizar  processos

diferentes daqueles constituídos a partir dele. Ouve-se a psicóloga dizer: “tenho que aprender a fazer

curativo direito também”; “me sinto sem apoio quando saio sem minha médica ou meu enfermeiro”,

fala o ACS. Tudo giraria em torno do curativo.

Mas, aqui, a pergunta do próprio ACS ressoa: “você está precisando de alguma coisa da área da

saúde?”. Ela funciona conjurando esse possível centro, já que ao mesmo tempo em que as demandas e

as  restrições  das  pessoas  nas  cenas  propulsionam  esses  processo  de

desterritorialização/reterritorialização  na  equipe, o  fato  delas  ocorrerem  faz  com  que  apareça,

concretamente, o usuário/usuária do serviço.

8.

Ao ouvir a equipe referir-se às pessoas que ela atende, percebe-se que os termos “paciente” e

“usuária(o)”  intercalam-se.  Menos  do  que  demonstrar um momento  de  transição  terminológica,  a

oscilação entre os termos relaciona-se de forma direta com a oscilação entre as práticas nos serviços de

saúde. Coexistem, assim, por um lado, às práticas de acolhimento, no qual se buscam meios para se

estabelecer um espaço agradável, momentos de escuta qualificada e a possibilidade de as demandas de

12 Resolutividade relacionada, por exemplo, à raridade dos casos de miíase (muito frequentes nesse início de trabalho) e ao
aumento das altas por cura nos tratamentos de tuberculose. Segundo o enfermeiro do CR, há uma temporalidade e um
processo específico das pessoas usuárias do serviço em relação a esse tratamento e seu fechamento, existem abandonos
iniciais recorrentes, “mas quando eles [usuários do CR] entendem que é preciso terminar, eles dão o seu jeito de se
estruturar e terminar”.
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quem procura atendimento serem efetivamente escutadas e para que intervenham nesse atendimento;

por outro lado, tem-se a multiplicação das esperas: chega-se à clínica, inicia-se o atendimento por uma

ACS, aguarda-se; chega o momento de ser atendida pela classificação de risco, aguarda-se; não há

consulta, deve-se aguardar a data agendada; há a consultada e se é encaminhada para outra instituição

de saúde, aguarda-se. Tem-se, assim, cenários concretos nos quais os termos paciente e usuárias(os)

funcionam efetivamente.  Mas as  coisas não são simples,  e  certos funcionamentos verificados não

servem como referentes para os termos.

Saímos em direção à calçada oposta da avenida onde se localiza a clínica.  Era de noite. O

movimento do comércio, de pessoas esperando ônibus, vans e kombis, o barulho do tráfego da avenida,

é substituído por  uma estranha calmaria.  Calmaria  habitada por  dezenas de pessoas que agora se

encontram distribuídas pela calçada, algumas gerem suas barraquinhas com copos de água mineral e

cigarros, outras conversam, há quem passe com grandes sacos contendo material para reciclagem. Sou

informado que uma mulher trabalha como prostituta, por isso a ela é entregue uma grande quantidade

de preservativos. Apesar da calçada estar lotada, apesar de algumas vozes ressoarem de forma potente

pela avenida, existe uma calmaria estranha às cenas diurnas.

Segue-se com a distribuição de insumos, com algumas conversas e alguns curativos. Até que a

equipe converge em uma conversa com um homem. Percebe-se que em seu corpo distribuem-se sinais

de hanseníase, parece que não há ferimentos recentes, o que indica que algum tratamento foi iniciado,

mas a equipe quer ter certeza, também quer verificar se há outra demanda pela parte dele. No entanto

sua demanda é que se agende um compromisso, que a equipe combine com ele um lugar e um horário

para acontecer o atendimento: “não é assim que vocês fazem com seus pacientes? Eu sou um paciente

também”. Demanda-se, assim, uma verificação de igualdade, faz-se variar o atendimento do CR na rua

para garantir que o fato de se habitar a rua não altere o pertencimento à categoria de paciente. Assim,

equidade e igualdade perdem seu distanciamento: “sou igual a você” diz uma mulher a uma funcionária

da clínica, após concluir que a espera desproporcional que provava era motivada pelo fato dela ser de

rua: “moro na rua, mas tenho minhas coisas, meus compromissos […] sou igual a você”.

O  funcionamento  terminológico  engata-se  a  um  funcionamento  material  a  partir  do  qual

erguem-se meios pelos quais, em graus diferentes, as pessoas usuárias são afetadas pelo serviço e nele

intervêm. Enuncia-se usuária(o), mas enuncia-se também o que está em uso: usuária de um serviço de
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saúde.  Trata-se,  novamente,  de  variação.  Variação  entre  paciente  e  usuária,  do  serviço  de  saúde

confrontado com a usuária, da usuária afetada pelo serviço de saúde.

Sendo assim, o sucesso da resistência a um determinado procedimento proposto pela equipe e

da modulação de um atendimento a partir de uma demanda são momentos nos quais o/a usuário/a

ganha concretude, ou seja, o uso de um serviço de saúde se consolida por meio do funcionamento em

conjunto da agência de quem antes era categorizado como paciente e da resiliência institucional: a

capacidade de sofrer rupturas, destruições, desterritorializações e não entrar em processo de morte, seja

por meio de sua inutilidade ou por meio de sua fixação, sendo essa última um processo no qual perde-

se a resiliência e ganha-se em imobilidade e impermeabilidade. Trata-se de um processo no qual se

busca “fazer oscilar, rachar, o caráter de totalização de uma instituição”, que torna possível que “esta,

em vez de girar em torno de si mesma como estrutura, pode adquirir uma consistência subjetiva e

instaurar todo tipo de modificações e novos questionamentos” (GUATTARI, 2004, p.69). Coletiviza-se

o funcionamento institucional  em direção ao exterior, e,  por sua vez, o exterior se transforma. As

modificações e os questionamentos são produtos do encontro entre a equipe e aquelas pessoas que ela

atende, elas intervêm, participam e problematizam o modo de operar da instituição.

Ele já conhecia o trabalho da equipe, assim se direcionou a um ACS e lhe disse que vários de

seus companheiros tinham ataques epiléticos ali. Explicou que as pessoas sempre buscavam ajudar,

mas não sabiam como; contou que certas vezes colocavam álcool no rosto de quem estava sofrendo o

ataque como forma de fazê-lo parar. Pediu, então, que alguém da equipe explicasse o que fazer nesses

casos. Sugeriu para primeiro falar com uma senhora com certa autoridade na cena para chamar a

atenção das pessoas para a palestra. O ACS conversou com a médica e a técnica de enfermagem sobre a

demanda e logo se prontificaram em atendê-la; posicionaram-se assim ao lado do ACS, da senhora que

passou a chamar a atenção das pessoas para a equipe e daquele que solicitou a palestra, que ocupava o

lugar de mediador: repetia o que as pessoas faziam para socorrer alguém em crise, enunciação que

servia como introdução para as explicações da equipe.

9.

Traça-se um território da equipe; essa passa a se fazer componente de um (alguns) território(s)

nas cenas; geram-se conexões entre componentes materiais e imateriais que cortam esses territórios e

passam a funcionar de forma conjunta – chama-se esse funcionamento de agenciamento. Existe, assim,
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uma relação na qual o agenciamento só se torna possível por meio do vínculo entre certos componentes

de um território.

Mas talvez seja o caso de distinguir os modos segundo os quais se pode dar um agenciamento,

tendo  em  vista  que  todo  território  encontra-se  em  um  processo  de  desterritorialização-

reterritorialização, a gênese de um agenciamento podendo ocorrer entre componentes territorializados,

dando vida ao processo de desterritorialização; entre componentes desterritorializados, ativando assim

um  processo  de  reterritorialização  por  meio  de  um  funcionamento  conjunto;  entre  componentes

desterritorializados  e  territorializados,  fazendo  com  que  esses  entrem  em  processo  de

desterritorialização  e/ou  aqueles  em  processo  de  reterritorialização.  Em  suma,  pode-se  distinguir

agenciamento e território (e todo seu processo),  mas, concretamente,  lida-se com um processo de

misturas:

“Em uma roda, Vivian, o namorado Roger e mais um homem preparam os seus

cachimbos num  mocó  na linha. Com muita concentração esfarelam a pedra e a

acomodam em cima das cinzas de cigarro, num cachimbo feito por eles mesmos.

O de Vivian foi confeccionado a partir de um cano de PVC marrom, o de Roger a

partir de um isqueiro cortado ao meio. O do terceiro homem foi produzido com

uma lâmpada: ele havia feito um furo na parte cilíndrica dela e, em cima, tendo

tirado o seu bocal, depositava as cinzas e a pedra. Um dos redutores [de danos] se

interessa por essa feitura incomum e fala: 'deixa eu ver o seu Bóris?'. O homem

olha com um aspecto assustado de quem fica surpreso diante do fato de saber que

o redutor compartilhava da sua forma de nomear o cachimbo e prontamente o

oferece para observação. O redutor elogia a feitura e diz  a ele que seria mais

interessante se conseguisse colocar água dentro do 'Bóris' e o adverte: 'a borra do

cachimbo faz muito mal para o corpo. Se você colocar água, ela se dissolve, daí

você não fuma isso, entendeu?'” (RUI, 2012, p. 297).

Verifica-se,  nessa  situação  de  uma  cena  em  Campinas,  toda  a  complexidade  da  relação

agenciamento-território. Em princípio, pode-se dizer que  algo aconteceu e  isso tornou possível, não

apenas a presença em um mesmo espaço, mas o fato de os redutores de danos13 e a pesquisadora

13 Chama-se redutores e redutoras de danos aquelas que buscam estender às pessoas usuárias de drogas procedimentos que
diminuam as consequências negativas relacionadas não somente ao uso em si, mas dos componentes associados ao
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encontrarem-se  onde,  quando  e  com  aquelas  pessoas  que  preparavam,  de  diferentes  modos,  os

cachimbos para o uso do crack.  Ao enunciar  o termo “bóris”  em relação aquele objeto  estranho,

lâmpada-cachimbo, trata-se de se partir  de um componente territorial,  nome próprio dedicado aos

cachimbos, e vinculá-lo a tal objeto desterritorializado, procedendo ao mesmo tempo com um processo

de reterritorialização do objeto e de agenciamento entre o redutor e a cena. Parece não se tratar de

identificação, e não apenas de partilhar  um segredo, uma informação que abre a possibilidade do

redutor transmitir suas ideias sobre saúde (RUI, 2012), mas também de todo um acoplamento complexo

entre componentes, no qual tudo varia: o homem com a lâmpada-cachimbo que se surpreende com o

enunciado do redutor; esse que se interessa pelo objeto estranho, o chama pelo nome próprio dedicado

aos outros cachimbos mais convencionais e passa a acoplar seu saber acerca da redução de danos em

relação ao crack usado em tais cachimbos, improvisando-o para, agora, referir-se àquela novidade.

Ao resumir esse processo de agenciamento, do qual as equipes de rua são componentes, como

uma identificação ou um novo pertencimento, tende-se a privilegiar o movimento dessas equipes em

detrimento daquele relativo às cenas, às pessoas nas cenas e, sobretudo, ao movimento conjunto de

componentes diversos presentes nas cenas, nas pessoas e nas equipes.

“[...] Mas vocês são tudo noia mesmo”, diz uma pessoa para uma equipe de redução de danos,

“por  que ficar  aqui  no meio  da gente,  falando sobre como usar  crack,  camisinhas,  essas coisas...

Aguentando a nossa noia, voltando sempre apesar das brigas e ainda sendo amigo da gente? Não é

coisa de gente normal não” (DOMANICO, 2006, p.194. Itálico ausente no texto original). Talvez seja

exatamente sobre essa coisa que a atenção deva focar. Coisa que permite que o termo nóia desvincule-

se do crack e acople-se a um certo modo de funcionamento – os verbos sempre no gerúndio – cujos

efeitos correm em várias direções: nas equipes, nas pessoas na rua, nas drogas, nos termos, na cidade. A

partir daí que se pode entender os relatos de discriminação sofridos, também, pelas equipes: tenta-se

frear um agenciamento. Busca-se impedir um acoplamento: “vocês são loucos em lidar com esse tipo

de gente”.

contexto das drogas. Nas palavras de um redutor de danos: “nosso princípio é não fazer guerra contra as drogas”, trata-se
de “propor técnicas que estão relacionadas com uma parte muito íntima da vida de cada um: que é a sexualidade e o uso
de drogas”(Domiciano em entrevista concedida à LANCETTI, 2009, p.59). O foco de trabalho é melhorar “a qualidade
do consumo de drogas” (Ibid, p.63) e ofertar meios que sirvam como proteção à saúde. Interessante notar que, muitas
vezes, tais profissionais foram ou são usuárias de drogas, o que parece apontar para uma expertise concreta que
possibilita o desenvolvimento da prática de redução de danos; mesmo que se trabalhe como redutora sem que nunca se
tenha entendido como usuária de drogas, a prática em questão é afetada, varia e se desenvolve a partir dessa expertise.
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10.

O  CR não  lida  apenas  com  as  cenas  na  rua,  mas  também  com  uma rede  de  serviços  e

circunscrições administrativas.  Isto quer dizer que se estipula um organograma no qual o CR está

posicionado em relação a outros serviços, posição essa que organiza o encaminhamento das pessoas

usuárias pelos serviços de saúde. Por sua vez, o CR, assim como os serviços da ESF, tem sua atuação

normal circunscrita administrativamente; nesse caso, à Área de Planejamento 3.1 (AP 3.1). No entanto,

muitas vezes, tais circunscrições são rompidas pela atuação do CR, pois esse lida com territórios em

toda sua complexidade.

Ao tornar-se componente territorial, abre-se a possibilidade de constituírem-se vínculos com

outros componentes na cena. Pode-se dizer que poucos desses dependam dessa circunscrição. Mesmo

que existam aquelas pessoas que habitam as ruas ou que estão em situação de rua que mantêm um

posicionamento mais fixo, muitas daquelas atendidas pelo CR mantêm uma circulação muito intensa

pela cidade. No caso do consultório na rua de Manguinhos, uma avenida separa sua circunscrição

formal de atuação daquela de outra equipe (CR Jacarezinho). Cabe um exemplo: diversos tratamentos

de tuberculose se iniciaram em Nova Holanda, no entanto a implementação da UPP na Maré modificou

a configuração das cenas, fazendo com que muitas das pessoas que ainda faziam uso da medicação

voltassem para as cenas de Manguinhos e do Jacarezinho mantendo uma circulação intensa entre elas.

Sendo assim, para se ater a certa norma deve-se ignorar os vínculos concretos estabelecidos? Essa

tensão,  mais  do  que  constituir  uma  crise  entre  os  serviços,  pode  ter  como  consequência  novas

estratégias de compartilhamento de casos e ações coletivas nas cenas14.

Por  sua vez,  a  rede  de  serviços  compartilha  dessa  tensão.  Muitos  bloqueios  institucionais

impedem que essa rede abstrata de serviços funcione de forma ideal, como nos casos apresentados

acima.  Sendo assim, se estabelece também uma rede humana entre as pessoas que trabalham nos

serviços.  Por  exemplo:  ao  iniciar  o  uso  da  rede  formal  de  serviços,  o  CR  iniciou  um  fluxo  de

encaminhamento para um abrigo. Ao estarem abrigadas, essas pessoas deveriam ser atendidas pelo

centro de saúde responsável pela área, o que não ocorreu. Dessa maneira, o CR manteve o atendimento

às pessoas por ele encaminhadas ao abrigo. Posteriormente, além dessas, o serviço de abrigamento

estabeleceu um novo fluxo para o atendimento pelo CR de pessoas a ele encaminhadas por outros

serviços.  Parece,  então,  que  se  tem uma  rede  pautada  em dívidas,  ou  seja,  em  um processo  de

estabelecimento de dívidas por meio dos encaminhamentos atendidos (CR-Abrigo), uma dívida finita

14 Cabe pensar também acerca dos casos de pessoas anteriormente habitando as ruas que se tornam domiciliadas.  
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sanada com a  restituição do atendimento a um encaminhamento (Abrigo-CR).

Mas tudo se complica, e não se pode resumir às relações com os abrigos tendo como base uma

permuta  de  dívidas  finitas.  Passa-se  por  um  momento no  qual  não  se  consegue  mais  vagas  de

abrigamento para as pessoas usuárias do CR, mas mantem-se o fluxo para atendimento do abrigo ao

CR. Esse funcionamento joga uma outra luz sobre a relação CR-Abrigos, sob a qual emerge uma certa

tolerância relativa aos encaminhamentos do CR. Tolerância que, no entanto, possui dois efeitos. Um

que substitui  a relação de dívida mútua por aquela de pedido/favor: responde-se a um encaminhamento

como se estivesse respondendo a um pedido, atua-se como se não fosse o caso de responsabilidade

institucional, mas sim de um  favor.  Essa “benfeitoria” parece fazer emergir uma relação de dívida

infinita, na qual um favor recebido abre as portas para uma compensação sem fim por parte do CR.

Outro efeito é aquele que decorre do fato da tolerância sempre possuir um limite.

Fomos ao abrigo depois de um chamado de seu coordenador. Logo que chegamos ele pede para

irmos para a sua sala. O tom de verde da sala, seus móveis, e, talvez principalmente, os monitores de

computador nem brancos e nem cinzas, com suas enormes traseiras, me fazem sentir nos anos 90. Me

perco um pouco observando a sala,  e só depois entendo que se trata da expulsão de uma mulher

encaminhada pelo CR junto com seu marido para o abrigo.

O coordenador relata que durante a noite (disse ainda que ela sempre ficava agitada à noite) ela

atacou uma outra mulher e quebrou um vidro. Ao falar sobre o “prejuízo” disse: “somos o primo pobre

do Estado, quando quebra fica quebrado”. Devido a tal  parentesco, não era possível tolerar aquela

situação. Mais do que uma falta imposta por ser o primo pobre, parece que o rosto do Estado presente

naquela sala impunha certa força. E isto dizia uma coisa para as integrantes do CR que ali estão: não há

negociação, e logo as integrantes da equipe entendem isso. Ele está informando que ela não poderá

mais ficar ali. Os problemas relacionados à saída dela são de responsabilidade do CR.

Antes de a encontrarmos, permanecemos em uma sala, agora sem a presença do coordenador.

Logo se chega à conclusão que ela não estava tomando seu remédio à noite, por isso sua agitação.

Assim que a encontramos, parece calma e decidida, diz que irá voltar para a rua com o marido. Pelo

que entendi não existem muitas possibilidades de abrigo para famílias, assim a rua parece a única

possibilidade para permanecerem perto,  ela e ele.  Depois de muita negociação ela aceita visitar o

CAPSad15 para verificar se seria possível o início de uma relação terapêutica e se seria viável ficar

15 Da rede formal, o Centro de Atendimento Psicossocial álcool e drogas (CAPSad) da 3.1, inaugurado em abril de 2014,
era uma antiga demanda e uma importante inclusão nessa rede. A ausência desse serviço fomentou a criação de duas
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distante do marido. Lá, uma de suas profissionais resume o ocorrido: “os abrigos não estão preparados

para tratar casos psi, nem os mais simples”.

“Quem está nos abrigos da assistência social? É quem poderia estar trabalhando em casa e

bem... os sadios, os mais organizados, os que estão saindo da rua...  O crivo é demais... tem hotéis

[albergues para pernoite] que a gente não entraria, porque a gente fuma. A gente não daria conta”

(MACERATA, 2015, p.184), diz um usuário do CR do centro da cidade do Rio de Janeiro. “Não pode

namorar”, diz uma usuária do CR sobre os abrigos e as comunidades terapêuticas, também não se dá

conta, não é possível tornar-se um/a abrigado/a ideal, quando não se pode fumar e namorar.

11.

Além dessa relação formal entre instituições pertencentes a uma rede ideal de funcionamento

integrado, existem interações concretas incessantes entre o CR e outras instituições, que a equipe busca

gerir de forma ativa e atenta. Essa gestão decorre do fato de que se aliar momentaneamente a uma certa

instituição pode ter como efeito a destruição daquilo que faz o trabalho da equipe funcionar: o vínculo

com as  cenas.  Por  isso,  se recusa,  até  esse momento,  parcerias  na rua com a SMDS, instituição

percebida pelas pessoas nas cenas como “o recolhimento”.

Esse vínculo, esse agenciamento, é cuidado o tempo todo. Não apenas por seus efeitos relativos

à  relação  equipe/pessoa  usuária,  mas  também  por  seus  efeitos  sobre  outras  ações  institucionais.

Momentaneamente, há uma oscilação no funcionamento normal das instituições, e as pessoas sabem

disso: “Vocês [equipe do CR] podem ficar aqui mais um pouco? É que quando vocês tão aqui a polícia

não entra” (ABIB, 2014, p.89), diz uma pessoa para uma equipe de CR em Porto Alegre;  “quando

vocês saem a polícia mete o pau em nós, eles só respeitam enquanto vocês estão aqui” (OLIVEIRA,

2009,  p.112),  fala  um jovem para  a  equipe  de  Salvador;  “[t]em se  mostrado  fundamental  nossa

presença como forma de garantir os atendimentos” (DOMANICO, 2006, p.134), relata uma pessoa

integrante de um projeto de redução de danos acerca do atendimento de pessoas usuárias de crack em

outros serviços de saúde. Em Nova Holanda, o Presidente16, larga o pedaço de madeira que costumas

carregar  e  busca  uma  forma  adequada,  segundo  seus  critérios,  de  organizar  as  pessoas  para  o

atendimento da equipe do CR. Esse agenciamento,  então, funciona como uma aliança quando em

oficinas pela equipe do CR Manguinhos.
16 Presidente é como chamam um homem que tem por volta de 40 anos designado pelo tráfico para “ficar de olho na

cracolândia”. Algumas vezes, ao chegarmos, ele circulava pela cena com um pedaço de madeira na mão, por vezes o
erguendo de forma ameaçadora. Atitude que se abrandava quando via a equipe do CR.
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relação a outras instituições.

Um rapaz levou um tiro na perna dado pelo tráfico, chegou ao CR Manguinhos por volta de

16hs e foi atendido pelo enfermeiro da equipe. Além do atendimento clínico, a equipe do CR conseguiu

contato com a mãe do rapaz. Ela informou que iria levar o rapaz para casa, mas só conseguiria chegar à

CFVV na manhã do dia seguinte. Apesar de atualmente usufruir de fluxos de encaminhamentos com

certos abrigos, a equipe, naquele momento, não conseguiu uma vaga de pernoite para o rapaz. Por

sugestão do próprio, foi combinado que ele dormiria nos gramados situados na calçada em frente à

UPA de Manguinhos e seria encontrado lá pela equipe e sua mãe.

Na manhã seguinte, o ACS, ao se aproximar do local combinado, visualizou uma equipe da

SMDS colocando o rapaz dentro da van da instituição. O rapaz explicava insistentemente o motivo de

estar ali – ou seja, estava aguardando a mãe levá-lo para casa – e dizia que não queria ir; mesmo assim,

a equipe da SMDS não interrompia sua ação. Percebendo o que ocorria, o ACS correu para a clínica e

chamou o enfermeiro. Os dois foram em direção à van com uma cadeira de rodas para poder tirar o

rapaz dali. O enfermeiro repetiu o motivo do rapaz estar ali e o combinado com a mãe. Mesmo tendo

como resposta frases como “você está atrapalhando nosso trabalho”, conseguiu-se retirar o usuário da

van, que pôde, assim, aguardar a chegada de sua mãe (o que aconteceu algumas horas depois).

Instaura-se um curto circuito institucional. Busca-se o desassistido, persegue-se o criminoso,

mas impõe-se um usuário de um serviço de saúde. Vê-se de relance o rosto do Estado, mas não se

consegue reconhecê-lo:  a equipe chegava de carro à cena de Nova Holanda, ao se aproximar viu

pessoas correndo, outras sendo empurradas por polícias, alguns desses jogavam spray de pimenta na

direção de quem podiam, outros concentravam-se em expulsar pessoas e destruir os quartinhos. Logo

os policiais perceberam a aproximação da equipe, um guinou seu fuzil em direção ao carro, a equipe

começou a gritar com ele, não parecendo estar disposta a sair dali, até que as baforadas dos spray

jogadas em sua direção a afastaram.

12.

Efetivamente algo acontece e talvez seja o caso, pelo menos momentaneamente, de olhar a

potência do acontecimento e menos a arbitrariedade cotidiana da polícia. O que dizer quando essa

última deixa de reconhecer o Estado e ataca uma equipe de um serviço de saúde? Não se trata de uma
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identificação entre o CR e as pessoas que ele atende. Parece se lidar com algo que se dá no meio, algo

que faz variar ambos os polos – a equipe e as pessoas na rua – tornando-os, mesmo que por um breve

instante, diferentes de si mesmos.

Chama-se esse algo que acontece no meio de  devir,  segundo o qual se cria incessantemente

aquilo que se poderia chamar de clínica na rua. A emergência dessa não pode ser analisada por meio de

seu resultado, apenas através da qualidade das aberturas para devir que o processo de criação permite.

Sendo assim, só se torna possível criar uma clínica na rua quando se cria diante de quem está na rua.

Apenas quando se cria diante de quem está na rua é possível diferenciar-se e conjurar as formas

institucionais majoritárias em relação à rua. É um movimento complexo de conjuração e de um vir a ser

duplo: cria-se diante de quem está na rua para que quem esteja na rua se torne, também, outra coisa17.

Pode-se dizer, talvez, que se trata de um processo que supõe responsabilidade institucional e potência

minoritária.

Responsabilidade institucional  diante  de uma minoria:  grupos suscetíveis e/ou vulnerados a

partir de um certo estado de coisas concreto, como também de uma qualificação abstrata segundo a

qual se encontram aquém de um modelo ideal, gerando assim uma maior propensão a sofrer danos18.

Responsabilidade que emerge de uma capacidade, ou talvez, um privilégio, guardado pelas instituições

de salvaguardar-se segundo os meios de que dispõem. Tal capacidade protetiva em relação à própria

existência passa a funcionar como chave para aberturas em relação às minorias. Pode-se abrir-se para

ser  afetada  por  elas,  modulada  por  elas,  pois  a  proteção  institucional  garante  uma  resiliência

existencial.  Compreende-se,  assim,  quando  se  afirma que  “[d]evir-minoritário  é  um  objetivo”

(DELEUZE, 2010d, p.63).

Por  sua  vez,  a  potência  minoritária  é  a  única  que  pode  desviar  as  instituições  de  seus

fechamentos sobre si mesmas, e assim possibilitar criações. Agora, diz-se menos sobre o estado de

coisas, e mais acerca da criatividade das minorias; criatividade que permite que mesmo em espaços

devastados,  criem-se  territórios  de  vida.  Apenas  tornando-se  componente  desses  territórios,

17 “Torna-se índio, não para de se tornar, talvez 'para que' o índio, que é índio, se torne ele mesmo outra coisa e possa
escapar a sua agonia. Pensamos e escrevemos para os animais. Tornamo-nos animal, para que o animal também se torne
outra coisa” (DELEUZE; GUATTARI, 1997b, p.141-2).

18 Cabe referir-se à noção de Judith Butler de distribuição geopolítica de vulnerabilidade, potencialmente desigual, onde
alguns sujeitos e comunidades são mais suscetíveis, de acordo com condições sociais e políticas específicas, ao risco e à
concretização de situações de vulneração: “[v]idas são apoiadas e mantidas diferentemente, há maneiras radicalmente
diferentes segundo as quais a vulnerabilidade física humana é distribuída pelo globo. Certas vidas serão altamente
protegidas e a revogação de suas reivindicações para a santidade será suficiente para mobilizar as forças da guerra.
Outras vidas não encontrarão uma resposta de apoio tão veloz e furiosa e, mesmo, não serão qualificadas como vidas
merecedoras de luto” (BUTLER, 2004, p.32).

33



agenciando-se com outros neles presentes, que passa a ser possível para uma instituição devir. Emerge,

dessa forma, uma tríade: território; agenciamento; devir. Analisar uma instituição quer dizer seguir o

movimento pelas entranhas dessa tríade, que necessariamente diz respeito a todo um campo social

dado, incluindo assim outras instituições.
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Outras instituições

1.

No dia 19 de novembro de 2013, chegamos à Nova Holanda entre 10 e 11 horas da manhã.

Encontramos os quartinhos destruídos,  seus destroços estão espalhados pela calçada.  Sem demora

Presidente vem falar conosco. Sugere que façamos o que temos que fazer rapidamente, pois a polícia e

o choque de ordem podem voltar. Nos conta que levaram mais de 100 pessoas para o batalhão e para o

abrigo.

Essa operação conjunta  da Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento Social  (SMDS)  e  da

Polícia Militar (contando inclusive com o Caveirão) aconteceu um dia depois da veiculação maciça de

imagens de um homem andando entre os carros em movimento na Av.  Brasil  na altura de Nova

Holanda19.  Concomitante  às  imagens  pronunciam-se  os  termos  “viciado”;  “usuário  de  crack”;

“dependente”; assim como as afirmações do tipo: “ele está colocando em risco outras pessoas”. Parece

que não se lida apenas com influência da mídia,  mas com uma dupla capacidade: 1) de criar um

“usuário” de crack, já que, por um lado, não se sabe se houve uso de crack, e, por outro, mesmo que se

supunha que tenha havido tal uso a partir das ações do homem, é interessante verificar que aqueles que

discursam acerca de uma irracionalidade causada e inerente ao uso de crack não atentam para o fato de

que assim que o homem vê a polícia, ele começa a correr. O que parece demonstrar que mesmo dentro

de toda essa suposta irracionalidade o papel da polícia não se modifica, trata-se de um perigo maior do

que carros e motos passando ao seu redor; 2) um poder que não se restringe à influência política, mas

parece ser um poder político executivo.

A equipe seguiu o conselho de Presidente e buscou oferecer atendimento às pessoas presentes

(por volta de 50) rapidamente. Algumas dessas buscam reestruturar algumas áreas para repouso, mas a

circulação  é  muito  intensa,  poucos  olhos  ancoram-se na  equipe,  parece  não  haver  qualquer

possibilidade de uma maior atenção que possibilite um atendimento na cena. Logo, resolvemos voltar

para a CFVV com um rapaz com as duas mãos enfaixadas que acompanhava o ACS.

Já dentro do carro da equipe, começamos a conversar com o rapaz, perguntando o que tinha

acontecido, sumamente diz que as ações da polícia e do choque de ordem se resumem a “destruir tudo e

19 http://rederecord.r7.com/video/homem-se-arrisca-no-meio-dos-carros-na-avenida-brasil-no-rio-de-janeiro-  
5289f22d0cf24d84846738f1/
http://www.sbt.com.br/jornalismo/noticias/36749/RJ-Usuario-de-crack-perambula-pelo-transito-da-Avenida-
Brasil.html#.U50QRfldXgA
http://globotv.globo.com/rede-globo/rjtv-1a-edicao/t/edicoes/v/homem-circula-entre-carros-e-complica-transito-da-av-
brasil-na-manha-desta-segunda-18/2962096/
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sarquear [verificar os antecedentes criminais] o pessoal”. Emendamos no tema de seu ferimento e ele

explica o que aconteceu com suas mãos: estava andando à noite na calçada da Av. Brasil, margeando a

pista, quando um carro emparelhou com ele. No teto do veículo tinham alguns sacos pretos. Contou

que um homem saído do carro pediu sua ajuda para retirar os sacos, ele estranhou e não aceitou, mas

foi-lhe  oferecido  dinheiro,  o  que  o  fez  concordar.  Então,  ajudou  a  retirar  os  sacos,  recebeu  sua

recompensa e  seguiu  seu  caminho.  No entanto,  chegou aos  ouvidos  do  tráfico,  por  meio de três

“crackudos” que o viram retirando o material sobre o carro, que ele estava roubando pela área. Disse

que tentou explicar ao tráfico várias vezes o que tinha ocorrido, mesmo assim foi punido com um tiro

que atravessou suas mãos. Suas duas mãos estavam envolvidas por ataduras. Um curativo, segundo ele,

feito “a la caralho” por um médico; isso o fez acompanhar a equipe para fazer exames e um novo

curativo.

Em seu início, o trabalho do CR estava circunscrito, tanto formal como efetivamente, ao bairro

de Manguinhos. Buscava-se atuar naquelas 16 cenas mapeadas e, de modo mais frequente, na de maior

concentração  de  pessoas,  entre  150  até  300. Em  outubro  de  2012,  com  a  ação  do  Batalhão  de

Operações Policiais Especiais (BOPE) e com a implementação da Unidade de Polícia Pacificadora

(UPP)  em Manguinhos inaugurada em janeiro  de 2013,  “a  equipe  ficou  sem chão”.  As  cenas  se

pulverizaram por diversos bairros/favelas.

Em Manguinhos, as cenas eram próximas à clínica, era possível caminhar até elas e delas até a

clínica. O que facilitava o tratamento de tuberculose, por exemplo, já que esse é longo e com muita

medicação.  A pulverização deu início a um processo de deriva compartilhado entre a equipe e as

pessoas usuárias do serviço. O serviço passou a englobar toda a A.P. 3.1 e iniciou-se, com o auxílio de

um carro e a integração de um motorista à equipe, um novo mapeamento: quatro áreas de concentração

permanecem em Manguinhos; seis  novas áreas surgem em Parque União e Nova Holanda; duas no

Engenho da Rainha e; uma na Favela do Metrô-Mangueira.

A multiplicação das cenas parece fazer multiplicar também as instituições que delas tornam-se

componentes. Mas aqui tudo se complica: essas instituições parecem ter a capacidade de funcionar

como um centro na configuração, reconfiguração e, mesmo, destruição dos elementos que constituem

um território. Sua capacidade de fechamento sobre si mesma e de autoconservação permitem-lhe atuar

sobre  as  cenas  protegendo-se dos efeitos  que elas  poderiam gerar.  A instituição deixa de ser  um

componente, desliza para o centro e busca impor uma configuração ao território:  “compreendemos o
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problema desses meninos, mas a gente não está aqui para compreender, nosso papel é  reprimir. Nós

vamos continuar fazendo nosso papel, e vocês o de vocês” (OLIVEIRA, 2009, p.131), enunciado de

um representante da polícia em um dialogo com o CR de Salvador, relatado por uma das profissionais

dessa equipe.

2.

Ao impor-se como centro das cenas, a polícia20, pelos meios dos quais dispõe, transforma-as a

partir de si mesma. Estabelece ou detecta: seus suspeitos, assim precisa “sarquear” as pessoas; seus

inimigos, que precisam desde já serem combatidos: “eles chegam batendo e depois pergunta. Muitas

vezes a gente não está fazendo nada” (OLIVEIRA, 2009, p.131),  "[a] única paulada que dá em todo

mundo é a polícia" (ROMANINI; ROSO, 2013, p.379), “a polícia já chega batendo, seria bom que

tivessem umas câmeras aqui, talvez eles iam se controlar mais”, diz um ACS do CR de Manguinhos;

aqueles que deixará passar.

Dentro da kombi do CR, saindo de Nova Holanda em direção à clínica, um homem começa a

me explicar porque “os olhos estavam todos virados para a Maré”: ela está no caminho do aeroporto, da

linha vermelha, em suma “a Maré está no meio do caminho”, por isso a implementação de uma UPP.

Mas ressalta que se fosse pelos políticos “eles pegavam todos os usuários de crack, jogavam na privada

e davam descarga”. Nesse momento, desvia do tema para contar sobre uma abordagem policial que

sofreu no dia anterior, quando foi ao Jacarezinho comprar crack, pois Nova Holanda estava sem droga,

por isso foi comprar para ele e para algumas outras pessoas que, sabendo que ele iria ao Jacarezinho,

lhe pediram. No caminho de volta, ele foi parado por dois policiais que o revistaram, inclusive pedindo

para ele retirar  um curativo que estava em sua cabeça,  ele retrucou, mas contou que os PMs lhe

disseram que eles tinham que ver debaixo do curativo pois ele podia estar escondendo drogas ali. Não

encontraram nada debaixo do curativo, mas encontraram suas três pedras e as outras que ele entregaria.

Quando foram encontradas disse-me que lhe falaram: “sabia que eu podia te fuder com essa quantidade

de  droga  que  você  está?!”.  Tentou  explicar  dizendo  que  apenas  três  eram  dele,  o  resto  era

“encomenda”. Depois de muito “desenrolo” ele conseguiu ficar com suas três pedras, já a encomenda

20 Soam como infrutíferas as conclusões em pesquisas sobre violência urbana, principalmente aquelas referentes à favela e
à população negra, nas quais se humaniza o policial ou chega-se ao entendimento de que os “desvios” são frutos de suas
duras condições de trabalho, já que não parece ponto de debate a humanidade do policial, mas sim o funcionamento
institucional da polícia quando em relação às minorias. Sabe-se que o policial, aquela pessoa que faz parte do tráfico ou
da milícia, são humanos, o que é merecedor de atenção são os meios que esses humanos, enquanto membros de certas
instituições, se utilizam, por vezes associados entre si, para desumanizar grupos diversos.
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foi levada pelos policiais. Assim que ouviu essa parte do relato, uma mulher que estava conosco na

kombi, olhando para o teto do veículo, afirma: “eles são viciados também”.

Entendi que não se tratava de um desvio em relação ao assunto anterior. Depois do comentário

da mulher, ele segue: “os policiais da UPP são os mesmos de sempre, não tem diferença”. No entanto,

faz uma nova ressalva que “na zona sul funciona”. Ele tem um filho que mora em uma favela da região,

que sempre era chamado pelos “moleques da boca”, mas agora ele faz jiu-jitsu e outras atividades de

graça na favela, “se ocupa”. Isso faz com que se distancie das possibilidades de se associar ao tráfico.

Novamente  a  mulher  se  manifesta:  “UPP sem  projeto  social,  não  adianta  nada,  mas  é  isso  que

acontece”.

Essa capacidade de reconfiguração “a golpes de força sobre a realidade” (GUATTARI, 2011,

p.65),  cujo  efeito é aquele de constituir  certos agrupamentos arbitrários de acordo com o modelo

institucional, relaciona-se de forma secundária com as leis. Isso quer dizer que a Nova Lei de Drogas,

n. 11 343/06, ampara-se na prática policial de decisão em relação ao status de usuário ou de traficante21

daquela pessoa que possui (por vezes nem isso) alguma droga inscrita como ilícita, não o contrário22.

Ou seja, entende-se, aqui, a lei como efeito formal da prática policial. O “sabia que eu podia te fuder” é

o exato instante prévio a uma reconfiguração. Aquele sob o poder da polícia entra em um estado

espectral23, neutro24, pode-se tornar usuário, pode-se tornar traficante, pode-se ser espancado, pode-se

ser morto. Por sua vez, a polícia pode emergir como poder disciplinador, que encarcerará com o fim de

correção; como poder soberano, que decidirá se matará ou manterá vivo; ou como abertura para  n

desvios: o desenrolo, o arrego, o vício.

E não há exageros aqui. Muito se ouve sobre prisões, espancamentos e mortes. Pega-se dois

anos de prisão porque se é maior de idade e sua amiga, que é menor, está com maconha. Apanha-se

21 A lei de 2006 expõe ainda os pontos sobre os quais a decisão policial e judicial deverá se apoiar para distinguir o
traficante do usuário. Os pontos podem ser agrupados em relação à substância (natureza da substância apreendida;
quantidade da substância apreendida) e em relação à pessoa detida: (local e condição em que se desenvolveu a
apreensão; circunstâncias sociais do agente; circunstâncias pessoais do agente; conduta do agente; antecedentes).
Emerge, assim, a “quase iminente e cristalina possibilidade de se acabar atingindo apenas aqueles indivíduos
pertencentes à população carente, residentes em favelas e subúrbios” (LINS, 2009, p.251). 

22 Ver sobre esse ponto o texto “A 'dura' e o 'desenrolo': efeitos práticos da Nova Lei de drogas no Rio de Janeiro”
(GRILLO; POLICARPO; VERÍSSIMO, 2011).

23 Tal momento, segundo BUTLER (2004), é aquele no qual se dá a “irrealização do Outro[:] “este não está nem morto
nem vivo, mas indeterminadamente espectral” (Id: 33-4). 

24 FOUCAULT (2010) explicita tal status de neutralidade: “em relação ao poder, o súdito não é, de pleno direito, nem vivo
nem morto. Ele é, do ponto de vista da vida e da morte, neutro, e é simplesmente por causa do soberano que o súdito tem
o direito de estar vivo ou tem direito, eventualmente, de estar morto. Em todo caso, a vida e a morte dos súditos só se
tornam direitos pelo efeito da vontade soberana” (p.202)
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muito, leva-se várias bicudas da polícia, ao ser pego com um baseado. Morre-se com uma pancada na

cabeça, dada pela polícia, depois de se usar loló. Pancada calculada, já que, segundo uma ACS, ela

deriva de um saber prático segundo o qual ao se usar loló o cérebro incha e torna-se mais vulnerável a

pancadas25. Em princípio parece que se lida com uma vontade arbitrária, mas recorda-se também que

ela está assentada sobre um campo social dado. Ou seja, cabe perguntar quais outros elementos estão

em jogo nessas (re)configurações: vê-se uma mulher; um homem negro; um adolescente negro. Em

relação àquele que ouviu “sabia que eu podia te fuder”, pergunta-se o quanto sua branquitude foi um

componente chave no desenrolo26. E ainda uma indagação que atravessa todas as situações: e se não

fosse na favela? Sobre um campo social  dado,  portanto,  a “mania de generalizações” possui  uma

importante função27.

Dessa forma, ao tornar-se centro e manipular os componentes constituintes de um território

pode-se  circunscrevê-lo  arbitrariamente,  submetê-lo a  certos  cálculos  e,  principalmente,  traçar  e

modular como um horizonte permanente a morte.  A multiplicação desse poder pelo campo social, o

fato de as mais diferentes instituições – sejam elas as polícias,  milícias, tráfico,  como também os

serviços de saúde – disporem da morte28 de tal forma, concretiza uma democratização da soberania

(FOUCAULT, 2010). Assim, vê-se toda a exatidão da análise de um educador de rua29 quando diz: “as

cracolândias são campos de concentração”.

3.

O Estado “empresta” seu rosto para instituições, as práticas dessas dão corpo ao Estado. Por

isso as ações de diferentes instituições, por mais diferentes que sejam, parecem espelhar-se entre si.

25 Três casos relatados durante o trabalho do CR.
26 Ao conversar com um ACS sobre esse tema, ele me contou que uma situação semelhante aconteceu com outro usuário

branco do CR, e logo ressaltou como parece se tratar de uma exceção em relação à regularidade do tratamento violento
usual.

27 “A polícia, não sei como e por quê, adquiriu a mania das generalizações, e as mais infantis. Suspeita de todo o sujeito
estrangeiro com nome arrevesado, assim os russos, polacos, romaicos são para ela forçosamente caftens; todo cidadão de
cor há de ser por força um malandro; e todos os loucos hão de ser por força furiosos e só transportáveis em carros
blindados” (BARRETO, 2010a, p.177). A funcionalidade dessa mania de generalização é visível, por exemplo, no
enquadramento do avião como traficante. O personagem do avião é fronteiriço, se encontra entre quem compra e quem
vende as drogas tidas como ilícitas e, por vezes, se confunde com um ou outro. Pode ser que se trate de uma pessoa que
comprou certa quantidade a partir de uma verba coletiva que impõe o compartilhamento do produto entre o grupo, ou
seja, não há lucro, ou que passa a fazer negócios e garantir um lucro, que sustentará seu consumo (BARBOSA, 1998).

28 Aqui cabe uma ressalva importante de FOUCAULT (2010) a respeito do poder de matar: “por tirar a vida não entendo
simplesmente o assassínio direto, mas também tudo que pode ser assassínio indireto: o fato de expor à morte, de
multiplicar para alguns o risco de morte ou, pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição, etc” ( p.216).

29 Conversa informal com educador de rua integrante de uma ONG que atua junto a crianças e adolescentes que habitam as
ruas.
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Assim, não há nada de estranho em uma ação que combine a Polícia, a Secretária Municipal de Ordem

Pública (SEOP) e a SMDS, e que a partir dessa ação se possa estabelecer, a um só golpe: o crime e o

criminoso, a desordem e o desordeiro, as falhas sociais e os desassistidos. Reconfiguração em cima de

reconfiguração, e o rosto do Estado dando-lhes forma, requisito para suas alianças.

Nesse  ponto  precisa-se  de  cautela.  Talvez  possa  haver  um  privilégio  formal  relativo  às

instituições estatais em relação ao rosto do Estado e suas possíveis alianças, mas tudo se complexifica

quando se passa a ver a suposta oposição entre tráfico e polícia mais de perto. Não só o tráfico supõe

uma forma Estado, mas a polícia entra em um funcionamento de tráfico. Atira-se nas mãos de quem é

acusado de roubar pela área; arranca-se a unha, dá-se uma coronhada e um tiro na perna daquele que

faz uma “zoação”. Reconfiguram-se os componentes de um território, dentre eles o espaço, a partir de

si como centro, mas em permanente interação e revezamento com seu “oposto”.

4.

Quando se dá a implementação da UPP em Manguinhos, as cenas nas quais é visível o uso de

crack  se  pulverizaram  por  bairros/favelas  próximas, dentre  elas  Nova  Holanda.  Duas  cenas

destacavam-se entre Jacarezinho e Manguinhos. A primeira era aquela às margens da linha do trem,

onde algumas pessoas responsáveis pela venda de crack e maconha circulavam oferecendo-as, mas não

parecia  haver  certos  responsáveis  pela  gestão  do espaço,  como é  o  caso  do  Presidente  em Nova

Holanda. Diz-se que a cena de Jacarezinho encontrava-se “sob a relativa proteção do território do

tráfico, no que concerne à vulnerabilidade dos usuários em relação a operações policiais”, e, ao mesmo

tempo, estava “fora do alcance ou do escrutínio mais direto dos traficantes – tratava-se de um espaço

intersticial, cuja instabilidade constitutiva devido à própria disrupção periódica da passagem do trem a

mantinha como territorialidade sempre provisória” (FRÚGOLI JR, CAVALCANTI, 2013, p.9). Assim,

diferente da cena de Jacarezinho, a presença do Presidente parece materializar esse escrutínio em Nova

Holanda.  Também se torna perceptível tal escrutínio ao serem vistas breves concentrações de pessoas

em pequenas calçadas entre pistas na Av. Brasil, por vezes até em frente a um batalhão da PM: “na

Brasil não precisam se reportar ao tráfico”, explica a equipe do CR.

Em Manguinhos, encontrava-se uma grande cena, contando com até 300 pessoas segundo o CR,

estendendo-se ao longo de três campos de futebol (FRÚGOLI JR, CAVALCANTI, 2013). Diz-se que

tal cena estava às margens do asfalto, mas interiorizou-se paralelamente à ação militar no Alemão. A

“ocupação [ou invasão, como alguns habitantes preferem nomear] militar [no Alemão], com o objetivo
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da implantação de UPPs, teve dois grandes efeitos no Complexo de Manguinhos”,  sendo eles: “o

comércio de crack e o fluxo de usuários da droga se ampliaram” e “a presença de novos 'bandidos' ou

estranhos nos becos e nas vielas contribuíram para o incremento de tensões no cotidiano dos moradores

que compartilhavam aqueles lugares” (Ibid, p.10).

A instalação da UPP em Manguinhos faz com que essas duas cenas pulverizem-se, e outras

menores também, como aquela embaixo de um viaduto cuja extremidade é paralela à linha do trem.

Ali, segundo a equipe, existia um espaço característico de moradia, assim como de passagem entre a

avenida na qual o viaduto desemboca e a linha. Assim que se instala a UPP, ocorre um incêndio no

local, o fogo destrói os quartinhos, dispersa as pessoas e interrompe o fluxo de passagem. Prontamente,

emergem diversas outras cenas e começa a se estruturar a de Nova Holanda. Nessa, o processo de

compra e venda não se dá na cena, mas ergue-se a figura do presidente, com seus pedaços de madeira

ameaçadores, suas “visitas guiadas” para membros de igrejas pentecostais – não há contradição entre a

violência por parte do presidente e a presença desses visitantes30 – e gestão espacial: “aí é cracolândia

agora”, grita ele para uma pessoa que usa crack fora das fronteiras determinadas.

Quando começam as ações do exército e da polícia militar com o objetivo de implementação da

UPP na Maré, a cena da Nova Holanda se esvazia e passa a contar com a média de uma até duas

dezenas de pessoas, pouco a pouco os quartinhos vão ganhando estruturas: paredes de tijolos, telhas,

ganham eletricidade, aparecem ventiladores e televisões. Segundo uma senhora com certa autoridade

na cena, quem ainda estava ali era devido às “combinações com o tráfico”. Grande parte das pessoas

que frequentavam Nova Holanda passam ou voltam a frequentar Manguinhos. As cenas próximas à

linha do trem voltam a funcionar como antes e outras cenas aparecem. As que não contam com a venda

das substâncias se instalam em locais nos quais é possível  caminhar  até as  bocas,  e dentre essas

últimas, as que se mantêm ativas e seguras são aquelas “onde o arrego é maior”, com diz um homem

presente em uma das cenas. Pode-se, ainda completar: “os policiais da UPP são os mesmos de sempre,

não tem diferença”.

A partir dessas interações, dessa gestão compartilhada do espaço, pode-se dizer que o projeto

das  UPPs  está  mais  próximo  da  forma  de  atuação  do  tráfico  do  que  das  estratégias  de  contra

insurgência estadunidenses aplicadas no Afeganistão e Iraque31. A exposição permanente das armas; a

posição de mediadora de pequenos conflitos; todo o jogo que se instaura relativo a qual habitante pode

30 Viu-se que, se um lado, ele ameaça, de outro, os membros da igreja pregam, e ambos, ao fim, saem abraçados,
literalmente, como quando se viu, logo após uma ameaça com o pedaço de madeira erguido para uma pessoa na cena,
presidente, sorrindo, virou-se em direção a uma mulher da igreja, abraçou-a e saíram assim da cena.

31 Ver documento tornado público pelo Wikileaks em: https://wikileaks.org/plusd/cables/09RIODEJANEIRO329_a.html.
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ser  visto  como X-9;  a  “infiltração”  nas  associações de moradores.  Modo de funcionar  espelhado

naquele do tráfico de drogas, enquanto esse se espelha no Estado. De forma mais precisa, o tráfico

apresenta  um rosto  Estado:  “comando  político  centralizado,  quadro  hierárquico  definido,  controle

territorial […], participação de homens públicos em suas redes” (Barbosa, 2001, p.167). Ou melhor, se

polícia e tráfico supõe o rosto do Estado, pode-se dizer que, por vezes, a polícia atua com uma máscara

do trafico32. E talvez possa-se dizer sobre ambos, UPP e tráfico: “sem projeto social, não adianta nada”.

Passa-se a não se surpreender quando se afirma:  “eles são viciados também”; "Tem uns que

pegam o cara fumando assim, meu, 'vamo ver se essa maconha é boa, se não for boa tu vai tomá uma

tunda de pau, se for boa tu vai passá', diz um usuário do CAPSad sobre a polícia, “aconteceu comigo já

e um camarada do carinha pega e fumar assim e dizer que a maconha era boa e dizer assim 'ó quem vai

fumar aqui vai ser nós agora' e de eles pegar e fumar, na cara dura" (Romanini; Roso, 2013, p.379).

Não há oposição estrutural  entre polícia e tráfico, assim como não o há entre polícia e droga. As

oposições são tão funcionais e momentâneas quanto as alianças.

5.

Espelha-se no crack o poder de manutenção do estado espectral, ou neutro, daquela pessoa que

dele faz uso. Ele parece ter a capacidade de matar ou deixar viver em um estado limítrofe entre morte e

vida.  Assim, o crack torna-se visível  como portador de um poder soberano. Então,  pode-se dizer:

“Crack mata”33, mesmo que pessoas o usem e continuem vivas; “epidemia de crack”34, mesmo que

pessoas  o  fumem e não sejam dele  dependentes;  “cracolândias”,  mesmo que aconteçam  n  coisas

desvinculadas do uso de crack nessas circunscrições. Sabendo disso, o ACS do CR busca se corrigir

32 O Estado usa a máscara do tráfico e entra em uma forma de funcionamento de “bando”, o que possibilita a fuga da
administração disciplinar e o estabelecimento de n desvios: “a turma de guardas [de prisões] metamorfoseia-se em
“bando” – atua no sentido mesmo de satisfazer a ambição nômade que atravessa o Sistema e nesse sentido espelha ou
participa dos mesmos mecanismos de bando que atravessam a massa prisional e que hoje devem, fundamentalmente, ser
levados em conta, se queremos entender a dinâmica do crime nas ruas” (BARBOSA, 2005, p.207). Por sua vez, como se
disse, o tráfico supõe o rosto Estado/polícia, mas parece que ele passa a usar uma máscara-polícia enquanto essa
apresenta-se em sua máscara-tráfico: “[s]obre a 'mineira', a extorsão policial praticada por grupos de “maus policiais” a
partir da captura (sequestro) de lideranças e membros do tráfico”, levanta-se a hipótese que “essa modalidade de
extorsão pode ter sido o que serviu de inspiração a uma nova modalidade de ação criminosa, de existência recente e que
rapidamente se popularizou – o 'sequestro relâmpago' (captura da vítima durante o tempo necessário para que se retire o
dinheiro de suas contas bancárias em caixas automáticos)” (BARBOSA, 2005, p.507-8).

33 Discurso genérico que pode ser encontrado, por exemplo, no slogan da Campanha lançada em 2009 pelo Ministério da
Saúde: "Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata"
(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/noticias-anteriores-agencia-saude/4009-).

34 “Considerando-se o poder de destrutividade do crack e a gravidade social pertinente a esse fato, faz-se necessário
mobilizar a sociedade […] e o meio empresarial com vistas a criar uma consciência de responsabilidade compartilhada
para o enfrentamento dessa epidemia”. Trecho presente nas Diretrizes gerais médicas para assistência integral ao
dependente do uso do crack (2011) do Conselho Federal de Medicina.
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quando, por vezes, diz cracolândia ao se referir à cena de Nova Holanda: “ela estava lá na craco... na

cena”.

Talvez não se trate de uma certa ideologia acerca do crack, na qual guardar-se-ia sua realidade,

enquanto veicular-se-ia uma fantasia, cujo efeito seria favorável para quem a produz e a veicula. Parece

tratar-se mais da transformação de uma variável possível em relação ao uso de crack, ou seja, um uso

devastador, em uma constante.

Cheguei perto do ACS e de um senhor que conversavam na cena de Nova Holanda. O primeiro

disse algo a respeito de um remédio que, para o segundo usar,  deveria parar de beber;  continuou

dizendo que poderia fazer uso de outras drogas e, em seguida, perguntou se o senhor usava outras

drogas além do álcool: “eu estou aonde? Eu to na cracolândia. O que você acha?!” E dei uma risada,

mais do ACS do que de sua piada. Um pouco desconcertado o integrante do CR disse, então, que ele

poderia usar o crack enquanto fizesse uso da medicação, mas aconselhou não beber. Logo, e isso é uma

constante nessa cena, outra pessoa entrou na conversa dizendo que o senhor iria receber no dia seguinte

e iria, com certeza, beber. O senhor abriu um sorriso (ainda enigmático para mim: seria um sorriso

prévio ao prazer da bebida, seria um sorriso fruto de um certo nervosismo prévio ao fato de que se está

determinado a beber, seriam os dois, não sei), balançou a cabeça afirmativamente e, por fim, falou que

não queria o remédio: “não posso te dizer que vou parar de beber”.

Enquanto  um residente em medicina fazia alguns curativos pela cena de Nova Holanda,  a

assistente  social  e  a  psicóloga  da  equipe  formavam  uma fila  com  as  mulheres  que  queriam ser

maquiadas por elas. Foram feitas algumas maquiagens, mas logo as mulheres dali começaram a gerir as

pinturas, os batons, os cremes e perfumes. Uma mulher começou a definir as sobrancelhas de sua

namorada  utilizando  uma  pinça.  Eu  estava  relativamente  distante,  podia  ver,  mas  não  ouvir  as

conversas entre as mulheres. Estava junto ao ACS cortando os cabelos dos homens. Logo um rapaz se

prontificou de fazer os “pés” dos cortes. Um outro homem nos disse que esse rapaz geralmente cortava

os cabelos ali, usando uma navalha. Discutiu-se um pouco sobre a ordem da fila do corte, mas nada

grave. E ao pedir  para equipe, da próxima vez,  levar uma bola de futebol,  um homem conseguiu

desviar a tensão do embate sobre quem estaria primeiro na fila. Acabaram os cortes, continuavam as

maquiagens.  Uma  mulher  enquanto  se  maquiava,  sorria e  se  olhava  no  espelho  constantemente,

continuava sorrindo,  assim que acabou levantou e começou a caminhar,  mas não era  um simples
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caminhar, era algo entre um dançar e um desfilar. Uma senhora, que não víamos há algum tempo na

cena, olhou para a mulher (tento ler seu olhar, seria desaprovação, desprezo?), e disse: “tadinha” (é

pena), “tá pensando que está na praia” e busca mostrar-lhe certa realidade (sem pena): “isso aqui é a

cracolândia”.

O crack pode, efetivamente, deslizar para o centro de um território, fazendo os mais diferentes

componentes girarem em sua órbita. Mas trata-se de uma variável, portanto existe um procedimento

cujo efeito é fazer com que essa configuração específica passe à constante. E, assim, o crack passe a

entrar no jogo macropolítico no qual, apesar de aparecer com um poder de destruição, será o motor da

produção de programas e ações institucionais. Combate-se o crack, mas ao mesmo tempo tem-se nele

um aliado na produção de ações e de legitimidade institucional.

6.

Vê-se uma mulher circulando pela cena de NH, repetindo: “cracudos, cracudos”; uma camelô

ao ver o CR passar, diz: “a prefeitura tem que fazer alguma coisa com esses cracudos, eles deixam uma

sujeirada em tudo o que é lugar”; ouve-se uma conversa, na kombi do CR, entre três pessoas que saiam

da cena de NH para atendimento na clínica: ao ver a mochila roxa do homem, ela diz que “é muito

fashion”, ele agradece e fica feliz com o reconhecimento. Ele se preocupa com sua aparência e suas

roupas:  “não dá para ficar  andando com a mochila  toda rasgada e cheia  de nós que nem as dos

cracudos”. Ela concorda, mas logo faz a ressalva de que se ele fosse em um shopping veria um monte

de gente andando com roupas e mochilas rasgadas também: “isso é moda agora”; é possível ler em uma

das pilastras que sustentam a marquise de um prédio no centro do Rio: “cracudo vai tudo morre”. Um

homem diz para uma pesquisadora: “[...] de todo jeito eu ainda tenho que arrumar um trabalho, parar de

ficar no farol e parar de ficar com os nóias, porque quem olha não sabe fazer essa diferença que você tá

fazendo” (RUI, 2012, p.258). Ouve-se constantemente: “não sou como eles”.

A difícil apreensão empírica (RUI, 2012) da figura do cracudo – assim como de suas variantes

em outras regiões: nóias, sacizeiros, craqueiros – não dificulta a visualização de  sua funcionalidade.

Por um lado, tem-se uma extensa gama de estratégias, por parte das pessoas na cena, que acabam por

funcionar na diferenciação em relação a certos componentes do que constituiria tal figura. O “não sou

como eles” tem como base essa diferenciação sempre relativa a certos componentes, já que não se sabe

bem o que seria tal figura: por vezes diferencia-se pela limpeza, pelas roupas em bom estado, por não
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ficar deitado pelas ruas35, outras vezes, por “não deixar a droga te dominar”36. Parece haver práticas de

cuidado  de si  que,  quando confrontadas  com tal  figura  (mesmo que não  se  possa dizer  que são

praticadas  causadas  direta ou exclusivamente por uma vontade de diferenciação em relação a essa

figura), funcionam como uma improvisação sobre esse tema nebuloso do cracudo. Tema que desde seu

início parece já em variação, já que emergiria de uma certa relação com o crack, mas logo esse último é

eliminado como componente principal na constituição da figura em questão.

Sabe-se que “quem olha não sabe fazer essa diferença”, assim, improvisa-se em cima dessa

“ignorância” homogeneizante. Ou seja, por meio de suas próprias práticas existenciais procura-se fazer

emergir  componentes que servirão para essa diferenciação, cujo funcionamento é aquele de tornar

possível que se habite um espaço no qual estão presentes os componentes que podem constituir o

cracudo sem se confundir com tal figura. Tal diferenciação, então, torna-se um componente territorial e,

ao mesmo tempo, torna possível a constituição de um território próprio em um espaço compartilhado.

Nessas circunstâncias, uma pessoa enuncia: “cracudos, cracudos”, mas não se dá muita atenção a ela, já

que parece haver um trabalho de diferenciação permanente acontecendo por todos os lados. As vidas e

os termos entram em variação por meio dessa improvisação existencial, tendo em vista que a cada

instante emergem diferentes componentes que confrontaram a figura do cracudo, assim como novos

componentes dessa serão erguidos para fundamentar sua distância em relação a uma vida.  Além disso,

sabe-se que não se trata de colocar tais vidas em jogo quando se enuncia tal termo em uma cena, como

seria o caso com denuncias de X-9 ou de roubo em áreas próximas às cenas. Sendo assim, lida-se com

uma forma de tentar participar de uma certa gestão desse jogo, mesmo que minimamente, no qual a

vida de quem enuncia o termo cracudos também está inserida; afinal “quem olha não sabe fazer essa

diferença”.

Por outro lado, tem-se tal figura como um efeito direto do crack como um centro. Mas não se

35 “Certa vez, um rapaz nos disse que fumava crack, mas que não era nóia, já que sabia como consumir (alternando com
cuidados alimentares ou corporais) e que não ficaria deitado pelas ruas” (Frúgoli Jr, Cavalcanti, 2013, p.7).

36 Rui (2012) apresenta o “definhamento dos corpos” (p.249) visível, principalmente, pela perda de peso, como um
componente limite nas cenas de uso de crack: faz-se definhar o corpo até um limite no qual algo deve mudar, mesmo
que se mude para depois se poder definhar novamente. No caso das cenas atendidas pelo CR, de modo diferente, a
magreza compreendida como exacerbada costuma, tanto do ponto de vista do CR quanto, pelo menos até onde pude ver,
das pessoas na cena, levantar suspeitas em relação a alguma doença (geralmente tuberculose e AIDS). Deve-se
considerar, também, o fato de existir um restaurante popular, no qual o almoço custava um real, próximo à cena de Nova
Holanda, e ele fazer parte de um certo cotidiano da cena, constantemente dizia-se que iria-se almoçar lá, ou comentava-
se que certa pessoa estava no restaurante. Destaca-se, além disso, que em uma reunião da equipe foi informado que em
Madureira, bairro da zona norte do Rio, apareceu uma cena “forte” e concluiu-se “lá tem Garotinho” (nome informal
dado ao restaurante).
Acerca da relação entre o uso de crack e os corpos, talvez caiba ressaltar que, por algumas vezes, em conversas restritas
à equipe, levantou-se a hipótese do uso de crack poder ser associado aos corpos “rasgados” (extremamente definidos) de
muitas pessoas nas cenas, em geral homens.
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trata da substância no que ela poderia ter de concreto, não é o caso de procurar o crack puro ou os

efeitos do crack que é usado nas ruas. Não se trata do crack como foco de análise, de pesquisa, como

objeto ao qual se farão perguntas, pertinentes ou não: tratar-se-ia de um novo modo de administração

da cocaína, agora fumada, mas seria uma cocaína mais forte? Mais viciante? Mas se é tão diferente,

ainda é cocaína? Por que não se ouve sobre  overdose em relação ao crack? Por que ela é usada em

grupos nas ruas? O crack faz a pessoa, necessariamente, cometer delitos? Quais as substâncias que são

misturadas na produção do crack? O oxi é igual ao crack? E a merla? Vende-se oxi e merla dizendo que

é crack? Como se chega à conclusão que o “crack, […] provavelmente, em sua forma pura, jamais

tenha existido” (RUI, 2012, p. 3)? Qual seria essa forma pura, já que, rapidamente, ele foi acoplado

pela mídia? A mídia faria  parte do poder que o crack possui?  Por que “a população da chamada

cracolândia mais do que duplicou no final de semana seguinte” (LANCETTI, 2015, p.28-9) à exibição

de um quadro televisivo sobre crack e oxi, no qual se informava quanto custavam, onde se encontravam

e seus poderes de vício instantâneo? A informação torna-se propaganda? O que pensar acerca do crack

quando se diz: “Eu nem usava droga direito, de vez em quando, dava um “tirinho” [cheirar cocaína]”,

comenta um usuário de um projeto de redução de danos e prossegue, “mas aí quando falaram do crack

no Globo Repórter, dizendo que era uma droga que viciava na primeira vez que usava, fui correndo

atrás. E aí, quando eu usei e não me viciei na primeira vez, fiquei frustrado... Fiquei usando até me

viciar, e hoje tá f*#! de largar” (DOMANICO, 2006, p.135)? Nenhuma dessas questões importa quando

o crack funciona como centro. Mesmo quando o álcool aparece como uma variável importante em um

território, se pressupõe o crack:  “eu estou aonde? Eu to na cracolândia. O que você acha?!”; mesmo

que se viva, se faça outras coisas diferentes e desvinculadas ao uso de crack, se diz: “isso aqui é a

cracolândia”; mesmo que não se saiba se usou-se crack, pode-se dizer: “viciado”; “usuário de crack”;

“dependente”.

Entretanto, não se trata do mesmo funcionamento nos dois primeiros enunciados, aqueles que

partem das cenas, e nos últimos, aqueles que se direcionam aos corpos (ou à própria cracolândia)

presentes ou não nas cenas. Há um certo trabalho a partir do qual de uma variável possível, dentre

outras, torna-se uma constante. Isto é, o crack como força gravitacional que faz os componentes de um

território orbitarem ao seu redor é uma variável, assim como tem-se como variável o crack como um

dos componentes de um território, no qual ele é ligado a outras práticas, objetos, signos, desejos, dentre

outros: usa-se crack, dança-se, vai-se a um restaurante popular, namora-se, casa-se, recicla-se material,

rouba-se, trabalha-se, se vai a uma UBS, usa-se outras drogas (remédios, álcool, cigarro, maconha),
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briga-se, maquia-se, conversa-se. Assim, ao “elevar” uma variável à constante, à regra geral, passa-se a

poder dizer: viciado; usuário de crack; dependente; cracudo.

Há mais um passo, ou melhor, há ainda algo de diferente.  Já que se ouve dizer os termos

viciado, dependente, cracudo, mesmo quando não se saiba se usou-se crack. Parece, então, que o efeito

mais importante desse trabalho de constituição de uma constante é o fato de que não há vínculos com

as variáveis concretas. Ou seja, as vidas que orbitam ao redor do crack, que se encontram presas a sua

força gravitacional, não se tornam casos paradigmáticos. Se fossem, seria simples confrontar tais casos

com  outros  nos  quais  o  crack  funciona  como  mero  componente.  Nesse  sentido,  o  crack  ganha

funcionalidade  quando  deixa  de  relacionar-se  com o  estado  de coisas,  esvazia-se  e  torna-se  uma

redundância: mesmo que o crack não vicie, ele vicia, porque o crack vicia; mesmo que o crack não

mate, ele mata, porque o crack mata. E não há melhor análise disso, quanto aquela feita por uma pessoa

que faz uso de crack nos trilhos do trem no Jacarezinho: “dizem que o crack mata em seis meses, tô

nessa vida há dez anos e não morri... quer dizer, morri socialmente, como dizem, mas a carne está

aqui”.

O  crack  ganha  mais  efetividade  –  pode-se  dizer,  mais  poder  –  quando  se  desprende  dos

territórios nos quais é componente,  se afasta das vidas que ao seu redor orbitam, distancia-se dos

efeitos do encontro entre as pedras de crack e os corpos, e torna-se uma droga significante (Guattari,

2012b),  algo  que  ao  ser  enunciado,  ao  encadear  outros  significantes  (cracudos,  cracolândias),  dá

movimento  a  certos agenciamentos  materiais  que intervêm sobre os  corpos.  O crack como droga

significante funciona como uma pequena sentença de morte. Dessa forma, momentos depois de ouvir-

se a análise relatada acima, vê-se as pessoas que compartilham a linha de trem andando rapidamente,

suspeita-se que se trate da polícia chegando, o que se confirma: “são os urubus”, alguém diz. O autor

da análise prossegue: “eles vêm aqui, não prendem os bandidos, não prendem quem vende, aí bate na

gente mesmo”. Chegaram atrás da carne que ainda “está aqui”.

7.

O crack ganha um rosto de soberano, espelha a forma de Estado, neutraliza vidas e territórios,

submetendo as primeiras ao seu poder, produzindo assim o cracudo, e tornando território sinônimo de

espaço circunscrito pela ação do crack, erguendo assim a cracolândia. Fecha-se o ciclo: crack, cracudo,

cracolândia. Assim, pode-se perceber que aquela ignorância homogeneizante é produto de um longo

trabalho, no qual ao mesmo tempo se extrai uma constante das variáveis e se desvincula, ou esvazia-se
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essa constante,  da  variável  de  “origem”,  daquelas vidas  sobre  as  quais  o  crack  possui  um efeito

devastador.  Esse duplo trabalho de extração e desvinculação,  ou esvaziamento,  é essencial  para o

funcionamento desses termos em um campo macropolítico. Ou seja, a partir desse trabalho pode-se

cobrir todas as variáveis, toda a improvisação própria à vida, com esses significantes. O ciclo, dessa

forma, passa a sobrevoar não apenas os locais nos quais estão presentes as pedras de crack, os corpos

que delas fazem uso, e o espaço no qual pedra e corpos circulam, mas pode encobrir os mais diferentes

modos de existência presentes nas ruas. Pode-se dizer, então, que atualizam-se “antigas representações

estigmatizantes acerca dos moradores de rua, [...] meninos e meninas de rua, pedintes e mulheres em

situação  de  prostituição  que  se  fundem àquelas  atribuídas  aos  usuários  de  crack,  condensando  e

reproduzindo a partir dessa figura uma série de novas tensões sociais” (FRÚGOLI JR; CAVALCANTI,

2013, p.2).

O esvaziamento do ciclo instaurado pelo crack como droga significante,  funcional  para sua

ampliação permanente,  possui  como resposta,  ou complemento,  a instauração de certos conteúdos.

Dessa maneira, pode-se afirmar um conteúdo social ao crack: o “uso de crack persiste em território

brasileiro,  apesar  dos  graves  problemas  que  causa  a quem  o  consome,  como  marginalidade,

criminalidade  e  efeitos  físicos  e  psíquicos  devastadores”  (OLIVEIRA;  NAPPO,  2008,  p.665).

Paralelamente, um conteúdo farmacológico: “[c]rack é cocaína na forma de freebase, possui um ponto

de fusão [melting]  (96°C–98°C) mais baixo do que o cloridrato de cocaína [cocaína em pó] (198°C).

Portanto,  o  aquecimento  da  freebase  produz  uma rápida volatização e  absorção de cocaína pelos

pulmões,  e  a  droga atinge o cérebro mais  rapidamente do que por  meio de qualquer  outra  rota”

(GARCIA et al, 2012, p.223). Essa rapidez associada aos “efeitos de curto prazo fazem com que as

pessoas usuárias o fumem com uma frequência elevada, o que leva a um rápido desenvolvimento de

dependência” (Id, p.224). Ambos, conteúdo social e farmacológico, desterritorializados em relação ao

crack, a seus usos e efeitos nas cenas. Nesse sentido, tais conteúdos propõem outros significantes ao

ciclo  anterior  (crack,  cracudo,  cracolândia):  marginalidade,  criminalidade,  velocidade,  efetividade,

dependência;  legitimando-o sobre aqueles modos de existência diversos, já marcados como alvo a

serem tolerados ou exterminados (moradores de rua; prostitutas; meninos e meninas de rua; pedintes),

agora tendo suas vidas postas em jogo por meio desse novo ciclo de significantes.

Dá-se, portanto, todo um jogo de revezamento, de saltos e substituições, segundo o qual as

instituições poderão colocar em jogo essas vidas espectrais,  mortas socialmente pelo crack.  Então,

parece haver um movimento primário no qual o crack produz o cracudo e a cracolândia, depois as
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instituições  erguem-se com o  ímpeto  de retirá-los  de tal  condição  ao  configurá-los  a  partir  de  si

mesmas. Nesse sentido, não há oposição aqui, sim formações e sobreposições de ciclos segundo as

configurações próprias às instituições. Aquele que se encontra em uma situação espectral logo será

reconfigurado em criminoso, doente,  viciado,  desassistido,  vacilão,  X-9,  tendo em seu horizonte a

permanente ameaça sobre seu corpo, sobre sua carne ainda viva.

8.

O crack aparece,  dessa maneira,  como centro  primeiro,  daí  o  título:  cracolândia.  Torna-se

possível, assim, dizer “Crack: é possível vencer. Enfrentar o crack. Compromisso de todos”37. Slogan

impresso em um contêiner em uma rua do Catete, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro; enunciado

motor da ação da Força Nacional de Segurança no Morro Santo Amaro, localizado no mesmo bairro.

Uma ação de enfrentamento ao crack, mas também daqueles que se acredita serem seus produtos:

“Agora,  podemos ficar mais à vontade. Quando a gente passeia,  não vê mais ‘cracudo’ na rua”38,

enunciado de um corretor de imóveis, veiculado por um portal de notícias ao reportar/promover tal

ação. “Força Nacional ocupa favela com cracolândia no Rio”, anuncia outro portal39. Anuncia-se, ainda,

que “170 viciados foram para abrigos”40 desde o início da ação no morro.

Parece  se tratar  de  uma gestão  material,  uma  gestão dos  corpos  orgânicos  e  inorgânicos,

presentes  em certas  áreas  da cidade:  o  “caso  da  ocupação  da  favela  Santo  Amaro,  no  Catete,  é

emblemática dos esforços do atual governo do estado [do Rio de Janeiro] em manter as cracolândias

para além das fronteiras da cidade 'pacificada' ou 'olímpica'”  (FRÚGOLI JR, CAVALCANTI, 2013,

p.14). Enquanto busca-se retirar a cracolândia e seus habitantes de um morro da Zona Sul da cidade do

Rio, na Zona Norte, próximo ao estádio do Maracanã, despeja-se a ocupação do antigo Museu do Índio

por famílias indígenas, tornando-a um imóvel vazio; remove-se uma favela para transformá-la em um,

ainda  inexistente,  estacionamento.  Nesse  processo  destroem-se  as  casas  e  mantem-se  os  seus

escombros,  por  um  longo  tempo,  material  inerte  que  acaba  por  atuar  como  pressão   aos

estabelecimentos comerciais que ainda se encontram ali. Parece possível, dessa forma, estabelecer um

certo  continuum na  constituição  dessa cidade:  recolhimento  -  internação  compulsória  -  despejo  -

remoção. Continuum que atinge certos corpos que são recolhidos e internados, habitantes removidos e

37 Slogan do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas instituído em 2010.
38 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/05/moradores-do-morro-santo-amaro-dizem-estar-aliviados-apos-

ocupacao.html
39 http://www.estadao.com.br/noticias/geral,forca-nacional-ocupa-favela-com-cracolandia-no-rio,874667
40 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/05/moradores-do-morro-santo-amaro-dizem-estar-aliviados-apos-

ocupacao.html
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moradias destruídas, ocupantes despejadas e habitações transformadas em imóveis vazios.

Pode-se pensar, por um lado, que o crack apresenta uma novidade: um uso público, no qual os

corpos que encontram-se com o crack tornam-se visíveis para a cidade (RUI; FIORE, 2012). Por outro

lado,  é  possível  pensar  que a  novidade  está  apenas  na inclusão do  crack  como um elemento  na

configuração do que se chama “problemas urbanos”. Pode-se dizer que certos corpos e seus modos de

existir  na  cidade  são  historicamente  fixados  como  problemas,  ou  melhor,  como  interrogações

produzidas por e direcionadas àqueles que compartilham um certo modelo de cidade e que, desde já,

possuem as respostas possíveis. Por isso pode-se dizer que essas interrogações são moldadas de acordo

com  as  suas  respostas  possíveis.  Daí  esse  continuum de  respostas:  recolhimento  –  internação

compulsória – despejo – remoção41.

9.

“[...] quando avistam-me é que recordam que há favelas no Brasil” (JESUS, 1961, p.97), pensa

Carolina Maria de Jesus em resposta a uma mulher que, ao vê-la, inicia a discursar sobre a favela, sobre

como a autora fez bem em alertá-los “para esse problema” (Ibid, p.96-97) e logo, por si mesma, chega a

uma resposta: “temos que amparar os infaustos” (Ibid, p.97). Não se trata de uma situação simples,

afinal por mais que se pareça com um dialogo, no qual o problema colocado pela autora, uma mulher

negra que morava em uma favela, é levado em consideração, trata-se de um procedimento de bloqueio

da complexidade do problema por meio de seu desmembramento e reconstrução de acordo com um

certo saber. Dessa forma, pode-se dizer que um problema é substituído por uma interrogação42, já que

essa é, desde já, calcada pelas suas possíveis respostas. Daí dizer que as interrogações e suas respostas

emergem de um saber dado, compartilhado entre quem pergunta e quem responde, mesmo que quem

pergunte  desconheça  a  resposta,  sabe-se  que  um  semelhante  poderá  responder.  Já  os  problemas

possuem uma força, uma certa violência em relação ao estado de coisas vigente. Força e violência

próprias ao novo. Por isso dizer que os problemas possuem suas próprias tramas e condições. Afinal,

vê-se que o problema colocado pela autora, uma trama complexa com relação à favela, à pobreza e à

negritude, distancia-se do que poderia ser a questão de falta de ajuda, como a própria diz: “eu não vim

ao mundo para esperar auxilios de quem quer que seja” (JESUS, s/d, p.119). Assim, trata-se não só de

41 Assim, Malcolm X (1990) afirma: “America's problem is us. We're her problem. The only reason she has a problem is
she doesn't want us here. And every time you look at yourself, be you black, brown, red or yellow, a so-called Negro,
you represent a person who poses such a serious problem for America because you're not wanted. Once you face this as
a fact, then you can start plotting a course that will make you appear intelligent, instead of unintelligent” (p.4).

42 Ver sobre o problema, assim como sua diferença em relação à interrogação: DELEUZE, 2000; MOREIRA LIMA, 2015.
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um privilégio de dar respostas às interrogações, mas de um duplo movimento: de bloquear certos

problemas; de colocar interrogações a partir de si.

Mas há algo mais. Algo anterior. Há o instante no qual a mera presença de Carolina Maria de

Jesus ativa todo um murmurinho no clube onde se encontra, há um estado de coisas problematizado

apenas por  sua presença: recorda-se e se fala da favela ao ver  a autora.  Sua presença força uma

recordação, força todo um falatório, passa-se a não poder se ignorar a favela, a pobreza e a negritude.

Aqui o fato do seu corpo ocupar certo espaço impõe um problema, força o pensar. Pode-se dizer, então,

que ali a presença de Carolina Maria de Jesus não é individual, trata-se de uma presença coletiva;

quando ela fala em primeira pessoa, ouve-se um vozerio. E nesse sentido, sua criação como autora e a

criação coletiva das favelas se cruzam.

“Quando estou na cidade tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de

cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de sitim. E quando estou na favela tenho a impressão que

sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo”, e ela conclui: “[e]stou no quarto de

despejo, e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo” (JESUS, s/d, p.33). A

autora  explicita  sua conceituação da favela:  “quando começaram a demolir  as  casas térreas para

construir os edifícios, nós, os pobres, que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e

ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo

de uma cidade” (Ibid,  p.171).  A partir  desse estado de coisas, no qual  uma configuração exógena

estabelece  o  espaço  de  despejo  e  os  corpos  despejados,  que  se  dará  uma  reconfiguração,  uma

combinação de diferentes componentes, desde a fome até a escrita e a arquitetura, para a criação da

favela e da obra de Carolina Maria de Jesus. Ao pensar nessa prática de reconfiguração, de criação,

compreende-se quando a autora diz: “o mundo é como o branco quer. Eu não sou branca, não tenho

nada com estas desorganizações” (Ibid, p. 63)43. A obra da autora e a favela não podem ser entendidas

apenas como derivadas das ações negativas sobre a população negra, ao mesmo tempo são frutos de

uma agência criadora coletiva, ou seja, por mais que o branco desorganize, estabeleça impossibilidades,

quem não é branco vai reconfigurar os componentes na busca de constituir um território possível de

43 Talvez sejam pertinentes algumas palavras de Martin Luther KING (1968): “ao empregar o termo brancos, procuro
descrever, de modo geral, os adversários dos negros, e não referir-me a todos os brancos” (p.23), completa, ainda, ao
afirmar que não se trata de “raça per se” mas sim os meios segundo os quais a sociedade branca emprega na
conservação dos “muros da segregação e da desigualdade” (p.24). E conclui na mesma direção de Carolina Maria de
Jesus: a “ironia está no fato de a sociedade branca se queixar de que, se não fosse o caos, grandes mudanças adviriam,
quando ela própria cria as circunstâncias que originam o caos” (p.25). Parece, dessa maneira, que mesmo que se
destaque de modo frequente as diferenças entre a população negra nos Estados Unidos da América do Norte e no Brasil,
existem, efetivamente, linhas comuns que podem ser traçadas em relação à existência negra na diáspora.
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vida. Nesse sentido, todo o lamento44 presente na obra da autora é como a constituição de um plano

comum coletivo, a partir do qual a desorganização e a impossibilidade presentes serão a matéria-prima

para uma reconfiguração da qual emergirá a existência como uma obra. Dessa forma, compreende-se

quando se diz que é “preciso falar da criação como traçando seu caminho entre impossibilidades”

(DELEUZE, 2010b, p.171).

Impõe-se um problema à Cidade a partir da favela: aquele no qual se expõe sua participação na

desorganização da qual emergirá a favela; aquele referente à favela como criação plena da população

expulsa da cidade, como meio de fazer variar a própria cidade. Em outras palavras, quando se torna

impossível viver na cidade, que se faça variar a própria cidade, ou seja, favela é cidade. Dessa maneira,

a presença da favela impõe-se, assim como a de Carolina Maria de Jesus45, escritora negra da favela,

como algo que não se pode ignorar. Por isso dá-se uma transformação estratégica e passa-se a bloquear

essa presença. Bloqueia-se, também, o problema por ela colocado, por meio de interrogações cujas

respostas já estão dadas. Ou seja, remove-se, pacifica-se, se é ou não benevolente, urbaniza-se como

prelúdio à gentrificação: mesmo sobre esses termos diferentes, o horizonte sempre está ocupado pela

possibilidade de extinção de uma comunidade.

Pode-se compreender então que o processo de interrogação é segundo em relação àquele de

estabelecimento de uma cidade constante,  maior, da Cidade. Diz-se, então, que há duas formas de

tratamento sobre a cidade: um no qual ela se apresenta como uma rede na qual diferentes modos de

existências  se engendram e,  para  fazê-lo  e ao fazê-lo,  engendram a existência  das cidades,  como

também é verdadeiro o inverso: “somos produzidos pela cidade ao mesmo tempo que a produzimos,

habitando-a” (SARMIENTO; FONTI, 2014, p.114). Mapear os problemas urbanos consiste, assim, em

seguir as linhas dessa rede, verificar até onde e como ela se estende, e atentar para os pontos nos quais

44 O termo yearning, utilizado por bell hooks (1990), compartilha desse sentido, no qual não se trata apenas de um lamento
nostálgico, ou um desejo que se instauraria como fruto de uma falta, mas da instauração de um plano comum a partir do
qual o lamento, em relação aos diferentes componentes do estado de coisas vigente, passa a funcionar como um
catalisador existencial coletivo.

45 Seria necessário um maior aprofundamento em relação à autora, afinal, Carolina Maria de Jesus apresenta a favela e a si
mesma como os “restos” da cidade, mas ao mesmo tempo, tanto joga com os esteriótipos que atingem as pessoas
faveladas: “ – Onde será que está minha navalha? Hoje o senhor fica só com uma orelha. Quando bebo umas pingas fico
meio louca. Na favela é assim, tudo o que aparece por lá nos batemos e roubamos o dinheiro e tudo que tiver no bolso”
(JESUS, s/d, p.73), quanto parece buscar se afastar do que seria o modelo da favela, da mulher favelada, da pessoa
favelada. Faz, assim, todas essas categorias variarem a partir do seu manejo existencial, ou seja, parece que ela arrasta
consigo essas categorias, imprime um movimento que rompe a fixidez categorial homogeneizante. Além disso, parece
ser importante o fato de não haver uma referência ideal a qual a autora mira, mas um processo permanente no qual,
mesmo quando sai da favela e entra na casa de alvenaria, não existe uma chegada e sim uma prática permanente de
manejar a própria existência. Assim, quando chega à casa de alvenaria, é como se tratasse de uma análise etnográfica,
agora, de suas relações com os editores, livrarias, mulheres que trabalham em sua casa, alta sociedade, pessoas que lhe
pedem dinheiro, que permitirá traçar sua linha existencial por essas relações.
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tais modos de existência nascem, variam, ganham consistência, encontram-se, colidem, potencializam-

se e exterminam-se. Dessa forma, pode-se dizer que existe um tratamento em relação à cidade no qual

essa está em variação contínua. A partir do outro modo de tratamento há o estabelecimento de uma

cidade constante, delimitada e definida. Estabelecimento que ocorre a partir de um trabalho de tratar

certas variáveis da cidade como aquilo que a constitui em sua estabilidade e legitimidade; dá-se, dessa

maneira, a consolidação de uma Cidade Maior.

Nesse  sentido,  um  considerável  conjunto  de  modos  de existência  urbanos  tornam-se

interrogações disfarçadas de problemas. Gera-se uma assimetria a partir da qual a própria ideia de

conflito urbano se torna pouco funcional, pois o que parece ocorrer é a detecção das variações da vida

na cidade a partir de um modelo de cidade, estável, legítima e que deveria ser protegida. Faz-se com

que essas variações de vida urbana sejam apreendidas como “problemas” – o “problema das favelas”,

“o problema das ocupações urbanas”, “o problema das cracolândias” – tornando possível, ao mesmo

tempo, bloquear e atacar essas variações da cidade. Mas aí, talvez, seja possível criar certos efeitos

imprevisíveis ao se desprender do domínio de respostas possíveis, ou seja, abre-se uma via para que se

usufrua de uma certa vantagem relativa a uma interrogação quando as respostas dadas emergem de

outros  problemas.  Assim,  responde-se  à  interrogação “como  administrar  a  cidade?”  a  partir  do

problema “como existir na cidade?”.

10.

A Vila Autódromo46 é uma comunidade na zona oeste do Rio de Janeiro. Devido às diversas

tentativas da prefeitura da cidade de removê-la, sua associação de moradores, assessorada por uma

equipe técnica, elabora um plano popular de desenvolvimento urbano, econômico, social e cultural

como fundamento não apenas para a sua permanência, mas para o seu desenvolvimento.

Trata-se  de  uma  contra  proposta  popular  em  relação  ao  princípio  de  remoção  posto  em

funcionamento pela prefeitura que, em 1992, ameaça a comunidade por meio da justificativa de que

haveria um “dano estético e ambiental” à cidade causado por sua mera existência. Em 2007, novas

ameaças emergem, impulsionadas pela realização dos jogos Pan-americanos na cidade; a comunidade

deveria ser removida para dar lugar a empreendimentos imobiliários. A escolha do Rio de Janeiro como

sede para os jogos olímpicos de 2016 reproduz a ameaça, dessa vez, ao seguir o argumento de que a

46 Sobre a Vila Autódromo, os meios formais e informais de buscar sua permanência, assim como os bloqueios e ataques
aos meios jurídicos que davam suporte à comunidade,  ver: “A nova luta da Vila Autódromo e dos moradores que
resistem à remoção: reconstruir a Defensoria Pública e sua autonomia” (MENDES, 2014).
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comunidade se encontraria em área de risco ambiental47.

O caso da Vila Autódromo ilustra o estabelecimento das favelas/comunidades como “problemas

urbanos”48, como interrogações a serem respondidas, solucionadas. Tal procedimento faz com que o

existir  de  tais  modos  de  habitar  seja  apreendido  como  uma  ameaça  à  Cidade.  Neste  sentido,  a

comunidade responde a essa interrogação:

 

“Não somos uma ameaça ao meio ambiente49, nem à paisagem nem à segurança de

ninguém. Somos uma ameaça apenas a quem não reconhece a função social da

propriedade e a função social  da cidade.  Ameaçamos quem quer  violar  nosso

direito constitucional à moradia. Somos uma ameaça apenas para os que querem

especular com a terra urbana e para os políticos que servem a seus interesses”

(AMPVA, p.10).

A própria existência da Vila Autódromo é colocada em jogo e as pessoas que a habitam o

sabem; por isso afirmam, por meio do Plano, “a existência da comunidade” e gritam pelo “DIREITO

DE CONTINUAR EXISTINDO” (AMPVA, p.5. Caixa alta no original). Existir enquanto comunidade

e  existir  enquanto  cidade.  Para  tanto,  emerge  do  processo de  produção  do  PPVA o  princípio  de

planejamento popular: não se trata apenas de consulta, mas do acoplamento de um saber urbanístico ao

saber popular, o que possibilita a intervenção das pessoas habitantes nos planos urbanísticos de suas

comunidades e, de forma mais ampla, a instituição da intervenção popular na composição da própria

47 Importante observar que a existência de uma Faixa Marginal de Proteção (FMP) na comunidade não faz com que a
remoção das casas que se encontram nesse perímetro seja algo indiscutível, ou seja, algo fora do campo de possível
intervenção da comunidade. O plano não visa descaracterizar a área de proteção hídrica, mas busca estabelecer
restrições de como tal proteção ocorrerá: reassentamento das casas que se encontram na faixa dentro da própria
comunidade e recuperação ambiental da FMP.

48 O PPVA, produzido pela Associação de Moradores e Pescadores da Vila Autódromo (AMPVA),  joga luz sobre um dos
objetivos do Plano Estratégico de Governo 2009-2012, apresentado pela prefeitura do Rio de Janeiro: a redução das
áreas ocupadas por favelas em 3,5%. O plano estratégico referente aos anos de 2013-2016 afirma como meta a redução
em 5% dessa áreas, tendo como referência o ano de 2008 (Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, 2013, 108). Ou seja,
desconsidera-se as remoções e reduções das favelas ocorridas no período de 2009-2012 e amplia-se a meta de remoção.
Configura-se permanentemente a favela como um questão a ser solucionada, sempre tendo-se em mente como resposta
possível a remoção, e, assim, institui-se um princípio de remoção. Parece, então, que mesmo que se grite das
comunidades: “favela é cidade”, de outro, os propagadores de uma cidade maior, buscam abafá-lo.

49 A proteção ao meio ambiente tem sido um dos elementos protagonistas no que se pode chamar de conflitos urbanos, cuja
resposta não é um simples “deve-se proteger o meio ambiente”, como às vezes o discurso de conservacionista parece
supor. O caso referente ao Horto no Rio de Janeiro é ilustrativo: a diferença de tratamento do Estado entre as casas de
condomínios de luxo e as casas da comunidade, restringido o princípio de remoção a essas últimas, permite que se
pergunte: a “tentativa de remoção de famílias do Horto é uma questão ambiental ou de classe?” (COMITÊ POPULAR
RIO COPA E OLIMPÍADAS, 2013).
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cidade50. Sendo assim, tal princípio não se restringe à oposição ao princípio de remoção, mas atua

trazendo à luz uma cidade menor, sempre em variação ao encontrar-se com os modos de existência por

ela engendrados e que a engendram.

Por outro lado, há um modelo de cidade que se propaga às custas da heterogeneidade urbana,

seja por meio de certas demarcações de áreas de alteridade a ser tolerada, seja por meio do extermínio

das diferenças – através da integração: remove-se uma favela, edifica-se um conjunto habitacional;

despeja-se uma ocupação urbana coletiva e propõe-se uma casa individual em um projeto habitacional;

através  do  extermínio  propriamente  dito:  os  assassinatos  de pessoas  que  habitam as  ruas.  Mas  a

propagação de tal modelo requer, além desses meios materiais, meios imateriais que o levam cada vez

mais distante, afetando cada vez mais vidas.

11.

Lima BARRETO,  em um conto  intitulado  “Interesse Público”  (2010b,  p.456),  apresenta  a

situação na qual um senador, após um breve discurso na tribuna, consegue aprovar um  financiamento

para  acolchoar  os  carros que transportavam os  bovinos  sob  sua propriedade.  Após  tal  discurso  e

aprovação, ele é parabenizado por “ter tratado de caso de tanto interesse público” (Ibid, p.457).

O importante no conto não é uma denúncia da deturpação da relação entre a expressão que o

intitula, “interesse público”, e o que deveria ser seu conteúdo, mas sim a apresentação de um certo

maquinário  no  qual  tal  expressão  funciona  (a  aparente  severidade  do  senador  na  fiscalização  do

dinheiro público; o pavor que os funcionários públicos guardavam em relação a ele devido a suas duras

críticas; a reverberação dessas críticas sobre as esposas dos funcionários; a categoria de proprietário de

terras e animais assumida pelo senador; as estradas federais pelas quais circulavam seus “bens”). O que

Lima Barreto parece aconselhar, então, é que se preste atenção sobre como, onde e quando uma certa

expressão funciona. Ao se seguir tal  conselho pergunta-se: como, onde e quando funcionam certas

expressões, certos significantes?

Sabe-se que o Rio de Janeiro passa por um processo amplo de modificação urbana desde a

escolha do Brasil como país sede da Copa do Mundo de 2014 e de sua escolha como cidade sede dos

jogos olímpicos de 2016. Dentre tais obras estão os corredores expressos viários, como a Transcarioca.

Para a realização desse empreendimento urbano específico, quatro comunidades foram completamente

50 Talvez esse seja um dos meios fundamentais de responder de forma afirmativa à pergunta que dá título a um texto de
Raquel ROLNIK: “É possível uma política urbana contra a exclusão?” (2002).
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removidas e uma parcialmente51. O empreendimento encaixa-se em uma máquina expressiva ampla,

que tem seu centro em permanente deslocamento.

Em 2011, o então secretário municipal de habitação da cidade, em resposta às denúncias de

arbitrariedade e violação de direitos nas remoções perpetradas pela prefeitura, afirma: “[o] que a gente

faz não é remoção, é política habitacional. Há alguns insatisfeitos, o que é natural”, e passa a ilustrar a

situação: “[v]amos supor que eu vá fazer um corredor que passe pela sua casa e te pergunte se você

prefere o corredor expresso, que melhora o sistema de transporte da cidade, ou que deixe isso para mais

tarde para não mexer na sua casa”. E finaliza: “Claro que você vai preferir não sair de casa, mas a gente

tem  que  pensar  no  interesse  público  da  população”52.  Aqui  o  interesse  público  cristaliza-se

momentaneamente como centro de tal maquinário, o que faz com que as vozes vindas das comunidades

removidas ou a serem removidas sejam deslocadas e apareçam distantes desse “interesse público da

população” expresso por meio dessas obras.

Uma  modificação  ocorre  e,  nesse  momento,  o  “desenvolvimento  sustentável”  apresenta-se

como núcleo: sobre tal via circulará um sistema de transporte coletivo movido a biodiesel chamado

BRT (Bus Rapid Transit); cria-se assim o efeito de que as movimentações em oposição a tais mudanças

urbanas apareçam agora presas entre o risco ambiental e a insustentabilidade. E erigem-se as metas de

diminuição da emissão de gás carbônico, supostamente concretizadas pela utilização dos BRTs, como

expressão  maior  desse  tipo  de  desenvolvimento.  Isso independente  de  seus  impactos  sobre  as

comunidades removidas e seu campo expressivo, do permanente aumento do valor das passagens e, de

forma peculiar, independente das centenas de toneladas de asfalto, concreto e aço utilizadas para esse

empreendimento.

Então,  quando  depara-se  com  expressões  como  “desenvolvimento  sustentável”,  parece  ser

necessário que a atenção se volte menos para a possível contradição entre os termos que a constituem,

ou seja, o substantivo: desenvolvimento; e o adjetivo: sustentável; e mais para como, independente

dessa contradição, a expressão é componente de um certo maquinário que funciona, faz funcionar e tem

seus efeitos. Nesse sentido, não se trata apenas de legitimar certos empreendimentos e, ao redor desses,

todas as permutas possíveis entre público e privado. As expressões em jogo afetam necessariamente um

campo socioambiental vasto: tornam gritos inaudíveis já que distantes do palavreado urbano tido como

51 Ver o importante Dossiê “Megaeventos e Violações dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro” de 2015  produzido pelo
Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro.

52 Entrevista presente na matéria jornalística “Remoção de famílias para obras da Copa e das Olimpíadas gera polêmica”,
disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/08/remocao-de-familias-para-obras-da-copa-e-das-
olimpiadas-gera-polemica.html  >  . Acesso em: 01 fev 2016.

56



legítimo; criam imensas zonas urbanas a serem sacrificadas por meio da enunciação do “interesse

público” e do “desenvolvimento sustentável”. E o que parece importante é verificar que essas máquinas

funcionam também em uma certa administração do que pode vir a ser a cidade (e de forma mais ampla

o que pode vir a ser o mundo), suas possibilidades ainda não conhecidas, seus modos de existência

ainda não nascidos53.

12.

“Para mim, o tráfico [de drogas] funciona igual ao Estado quando é para piorar a situação da

gente” (BIRMAN; FERNANDES; PIEROBON, 2014, p.431), afirma um morador de uma ocupação

urbana  no  centro  do  Rio,  a  partir  do  contexto  no  qual  a  invasão  da  ocupação  pelo  tráfico,  a

“pacificação”  do  Morro  da  Providência  e  as  intervenções  urbanas  conglomeradas  sob  o  termo

“revitalização”  engrenam-se  e  passam  a  funcionar  conjuntamente  como  ameaça  à  existência  da

ocupação.

Esta ocupação ganha vida por meio da transformação de um imóvel abandonado em moradia,

mas não se resume a uma solução popular ao déficit  habitacional,  tendo em vista que o processo

coletivo que empreende tal transformação atualiza-se de forma permanente em relação aos problemas

práticos que emergem do gerir coletivo de um espaço que passa a ser componente existencial. Assim,

concomitante  à  emersão  de  uma moradia,  ergue-se  também um  coletivo,  nutrido  pelos processos

decisórios em reuniões nas quais todas as habitantes da ocupação têm voz e voto, como também pela

instituição de modos próprios para se lidar com as drogas, a bebida, a infância, as relações de gênero e

de família  (MOREIRA, 2011). Daí que uma moradora de ocupação afirma: a “partir dessa vivência

aqui dentro, a gente acaba tensionando o mundo lá fora” (ALMEIDA, 2012, p.165). Isso quer dizer que

existe um manejo existencial das ocupações que abala por dentro a Cidade e seu modelo de vida; assim

a moradora continua: “se tivesse no Rio 50 ocupações com perfil  de coletivo/autogestão, o Rio de

Janeiro já seria diferente” (Ibidem, Idem).

Quando se perde esse manejo da existência coletiva, seja devido ao fim das reuniões ou pela

existência de práticas banidas coletivamente, diz-se que o coletivo se enfraquece, e não é por acaso que

se fala em enfraquecimento. Sabe-se que se trata de forças permanentes que circulam e, por vezes,

colidem com a ocupação. Tendo-se isso em mente, um conjunto de ocupações urbanas no centro do Rio

53 Cabe lembrar que sob os significantes “modernizar” e “higienizar”, Pereira Passos, prefeito da cidade do Rio de Janeiro
no início do século XX, também abriu largas avenidas e demoliu habitações populares.
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de Janeiro, ligadas entre si filogeneticamente54, buscam bloquear os usos nas ocupações de drogas tidas

como ilícitas, menos por um impulso de julgar moralmente, mais por prever que tais usos poderiam

funcionar como brechas para o tráfico e a polícia interferirem na existência da ocupação. Ressalta-se,

então, que se trata de algo como um conjunto-droga que afetaria as ocupações, não a substância por si

só. Nesse sentido, é importante o longo relato de uma moradora de uma dessas ocupações urbanas

sobre a relação do uso de bebida alcoólica e o coletivo:

“A questão pessoal se torna ponto de pauta, quando a pessoa agride, de alguma

forma, o Coletivo. Aí, deixa de ser questão pessoal, se torna questão coletiva. A

gente tem que fazer esse discernimento. [...] O Coletivo não tem problema com os

‘bêbados felizes’,  o  Coletivo não tem problema em conviver  com os  bêbados

felizes. O Coletivo não tem problema em conviver com bêbados que dormem na

escada. O Coletivo tem problema com os ‘bêbados que ficam fortes’, bêbados que

ficam violentos. O bêbado que fica forte, o bêbado que quer bater, o bêbado que

provoca as crianças, esse é que vira ponto de pauta. É esse que vai virar ponto de

pauta,  é  esse  que  vai  ser  advertido,  é  esse  que  vai passar  uns  dias  lá  fora

[suspensão], é esse que, se não conseguir buscar um caminho, vai ser expulso.

Agora, se é um bêbado que entra, fecha tudo, não deixa o portão aberto e vai para

sua  casa  dormir...  esse  não  incomoda o  Coletivo.  Só o  bêbado  que  agride  o

Coletivo, que traz problema para o Coletivo” (MOREIRA, 2011, p.182-3).

Parece, desse modo, que de acordo com as drogas entrelaçam-se perigos diferentes ao coletivo.

Lida-se, concomitantemente,  com forças externas que podem atingi-lo – a porta que fica aberta; o

tráfico e a polícia que podem invadir – e com uma força destrutiva interna55, sobre a qual aquelas

externas podem se assentar. Dessa forma, é perceptível para as ocupações de que há uma agonística

permanente em relação a outras forças urbanas. Nesse sentido, poder-se-ia pensar que o ganho legal do

usufruto do imóvel onde se mantem uma ocupação e a aprovação do financiamento para sua reforma se

54 Sobre essa linha filogenética, como também sobre as semelhanças ontogenéticas dessas ocupações urbanas, ver
OLIVEIRA, 2009.

55 Aqui a funcionalidade da “Rádio Corredor” - “tessitura de redes informais de informações (“fofocas”) e boatos gestados
no âmbito dos corredores” (TEIXEIRA; GRANDI, s/d, p.06), mostra-se complexa e impede qualquer análise que se
paute em uma ideia segundo a qual quanto mais comunicação melhor. Torna-se visível o papel dos enunciados em
agenciamentos concretos, a partir dos quais uma fofoca bem espalhada, animosidades específicas entre habitantes,
esperanças e desconfianças em relação a modos de geração de renda coletiva, engrenam-se e passam a bloquear e ativar
todo o tipo de prática destrutiva ou construtiva respectiva ao coletivo.
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consolidaria como uma vitória, a partir da qual o significante  invasor  perderia sua funcionalidade56.

Mas a lei acaba por aparecer como um componente pouco determinante em uma situação na qual

revitalização,  pacificação,  tráfico e polícia aliam-se como forças antagônicas à ocupação. Pode-se,

destarte, repetir: o tráfico e o Estado funcionam de forma igual para piorar a situação das ocupações

urbanas.

Tem-se como ponto de partida do caso em questão, a implementação da UPP no Morro da

Providência57 que se inicia com a ação do BOPE e da Tropa de Choque da Polícia Militar e se afirma

com a inauguração da sede da UPP em abril de 2010. Logo, passa-se a perceber que tal projeto de

policiamento não se restringe à área da segurança pública e passa a integrar-se com aquele que atua na

chamada “revitalização” da área portuária da cidade do Rio de Janeiro. Picham-se as casas que serão

removidas na Providência com a sigla SMH (Secretaria Municipal de Habitação); com auxílio dos

polícias da UPP ignora-se os protestos das pessoas habitantes da Providência e pode-se destruir a Praça

Américo Brum para a instalação de um teleférico, este também responsável por parte das remoções no

Morro e por ocupar parte da área antes habitada pelo camelódromo da Central, como conhecida a área

de comércio popular localizada entre a Central do Brasil e o Morro da Providência58, desativado após

um incêndio misterioso ocorrido no mesmo dia da inauguração da UPP da Providência. Há, também,

com a UPP um movimento no qual algumas pessoas que trabalham como traficantes antes lotados no

Morro passam a atuar no asfalto. Assim, afirma-se que se “a UPP, ao menos em um primeiro momento,

dificultou a permanência do tráfico na favela nos moldes habituais de funcionamento, por outro lado,

os policiais militares e civis mantiveram uma 'cegueira seletiva' quanto à sua expansão pelas ruas do

centro da cidade” (BIRMAN; FERNANDES; PIEROBON, 2014, p.444), e associado a essa cegueira, o

tráfico  invade a ocupação urbana.

A legalização dessa ocupação, ou seja,  o uso legal do imóvel, de uma possível garantia de

estabilidade passa à nova ameaça a partir da presença do tráfico, tendo em vista que esse uso legal pode

ser revogado pela “União ou pelo governo do estado sem qualquer indenização se fosse utilizado para

práticas consideradas ilegais” (BIRMAN; FERNANDES; PIEROBON, 2014, p.446).  Dessa forma,

além das associações já conhecidas entre polícia e tráfico59 – o que impede que as pessoas habitantes da

56 Funcionalidade tanto subjetiva, a partir da qual os habitantes das ocupações passam a duvidar de suas práticas, já que
essas estariam grudados ao ato de invadir, tido como ilegitimo, quanto jurídica, já que sendo compreendida como ato
ilegal, violento e injustificável, funciona como prenúncio à decisão de reintegração de posse. Daí todo o movimento de
veiculação dos termos ocupação e ocupante, como opositores de invasão e invasores.

57 Para o acompanhamento mais detalhado desse processo e seus efeitos, ver: RODRIGUES, 2013.
58 RODRIGUES, 2013. Ver também o inventário de eventos presente em BIRMAN; FERNANDES; PIEROBON, 2014.
59 É ilustrativa a festa organizada pelas pessoas que trabalham na boca instalada na ocupação após a invasão, que contou

com a segurança de policiais parados em dois carros na entrada do imóvel (BIRMAN; FERNANDES; PIEROBON,
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ocupação  enxerguem  na  primeira  um agente  que  poderia  atuar  na  expulsão  do  tráfico;  das  suas

oposições cíclicas – nas quais as ações da polícia que resultam em morte ou prisão de alguma figura

importante do tráfico geram o aparecimento de outras, por vezes mais violentas em relação à população

que pode estar  sob os efeitos de suas ações e contra-ataques à polícia,  que caso gerem morte ou

ferimento aos policiais inaugura um novo ciclo de ação cujos efeitos não se restringem àquelas pessoas

que trabalham no tráfico, mas atingem a população que parece emoldurar esse ciclo; das “negociações”

individuais que o Estado sorrateiramente ativa com algumas pessoas habitantes da ocupação, o que

promove o enfraquecimento  coletivo; da espera permanente por  uma reforma aprovada que nunca

chega – espera que deve ser comparada com a velocidade das outras modificações urbanas empregadas

sob  o  título  de  revitalização;  a  lei,  por  sua  vez,  passa  a  atuar  como  agente  na  permanente

desestabilização dessa moradia popular, e passa-se a substituir o significante  invasor, por aquele de

cúmplice: o “problema do tráfico é dos moradores que deixaram o tráfico entrar”, afirma uma assistente

social para uma moradora da ocupação (Birman; Fernandes; Pierobon, 2014, p.448). Vai-se de uma

criminalização à outra.

Em um contexto no qual as remoções e os despejos são regras em relação a certos modos de

existência urbana como as favelas e as ocupações, a legalização de uma iniciativa coletiva e popular de

habitação poderia ilustrar uma exceção na qual o Estado mostraria sua capacidade de tolerância; no

entanto, ela torna visível uma flexibilidade associativa de diferentes instituições, por vezes opostas,

mas que conjugam-se como forças antagônicas a esses modos de existência.

13.

O crack aparece como um produtor de corpos e espaço, produz o cracudo e a cracolândia.

Ergue-se, assim, como mais um agente na gestão da existência urbana. As maiores cenas que passam a

ser  conhecidas  como  cracolândias  no  Rio  de  Janeiro  encontram-se  em  Nova  Holanda  e  em

Manguinhos.  Algumas  pessoas  encontradas  nessas  cenas  e  que  são  usuárias  do  CR  frequentam,

obviamente, diferentes locais, nos quais o uso de crack não é visível ou não se destaca durante as

visitas da equipe, como é o caso da Favela do Metrô. Dela quase a totalidade das casas foi removida e

por muito tempo mantiveram-se seus entulhos. Ali, caminhava-se sobre os escombros para chegar a um

sofá, dois colchonetes e um cadeira, depois poucos tapumes passaram a dar forma a alguns cômodos.

Parecia que vivia-se em um interstício do processo de gentrificação.

2014).
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Percebe-se,  então,  que  as  cracolândias  cariocas  conhecidas  emergem  nas  favelas,  mas  sua

perenidade vai  depender de muitos fatores,  inclusive em qual  região da cidade localizam-se essas

favelas. No caso do Morro Santo Amaro, na Zona Sul do Rio de Janeiro, uma ação de combate ao crack

extingue o que se dizia ser uma cracolândia.

Para além das fronteiras da Zona Sul, onde estão as cenas aqui em foco, há um complexo jogo

no qual  o tráfico busca manter certa gerência sobre os espaços públicos nas favelas nos quais se

concentra o uso de crack. A polícia e as UPPs atuam como elemento acionador de fluxos migratórios:

como no  caso  em  que  se  pulveriza  uma  grande  cena  em certa  localidade,  fazendo  com  que  se

constituam  outras  em  diferentes  locais  ou  reabite-se  áreas  que  foram  dispersas  anteriormente,

estabelecendo assim um ciclo migratório; e de breves deslocamentos, quase performáticos: notam-se as

pessoas se deslocando em massa pela linha do trem entre Manguinhos e Jacarezinho, e, ao se esperar

alguns momentos, se vê um grupo de policias andando pela linha; alguns momentos depois as pessoas

voltam. Em outro dia, repete-se o movimento. Têm-se ainda as ações de recolhimento, as ações do

Choque de Ordem,  as obras do  Programa de Aceleração do Crescimento  (PAC).  Ou seja,  há  um

complexo conjunto de ações que compartilham e disputam uma certa gerência espacial da Cidade, na

qual, agora, os corpos e espaços produzidos pelo crack tornam-se componentes. Pode-se dizer que o

fato de encontrarem-se em certas favelas faz com que passem a se engrenar na existência dessas, assim,

incluindo-se no phylum dessas comunidades e, obviamente, da cidade.

Além disso, pode-se traçar ainda uma linha conectando o processo migratório das chamadas

cracolândias, sua consequente provisoriedade espacial, e as diversas intervenções institucionais com

fins  de  salvação,  como  as  remoções  de  favelas  no  Rio  de  Janeiro  justificadas  por  um  projeto

“civilizatório”. Ressalta-se que Nova Holanda foi criada pelo Estado como um Centro de Habitação

Provisória (CHP) à qual foram enviadas as pessoas removidas de diversas favelas da cidade: Favela do

Esqueleto,  Morro  da  Formiga,  Morro  do  Querosene,  Praia  do  Pinto60 e  Macedo  Sobrinho  são  as

principais origens dos novos habitantes de Nova Holanda61. Relata-se, ainda, que uma pequena favela

em Bonsucesso foi removida para a construção de um conjunto habitacional e seus habitantes também

foram enviados para a nova CHP (DINIZ; BELFORT; RIBEIRO, 2012). Por sua vez, uma comunidade

60 Em 1969, a Praia do Pinto, na Zona Sul da cidade, é atingida por um incêndio que ocorreu após a recusa de seus
moradores de serem transferidos de suas casas. O fogo abriu caminho para edifícios financiados para militares (Perlman,
1977).

61 Diz-se, em tese de doutorado (TRINDADE, 2012), que o grupo principal de habitantes iniciais de Nova Holanda era
aquele proveniente do Esqueleto, local onde se situa a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) atualmente, e
inclui-se o Morro da Catacumba, localizado na Zona Sul da cidade, removido mesmo com os protestos contrários e um
plano popular de urbanização (PERLMAN, 1977).
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de Manguinhos guarda em seu nome a mesma memória: CHP2.

As  CHPs  configuravam-se  mais  como  um  período  de  transição  cujo  fim  seria  uma  certa

“civilidade” e menos como mera habitação provisória: existiam “normas de conduta e uma série de

proibições, como a fixação do horário de entrada e saída na comunidade, a proibição de se fazer

qualquer  alteração  nas  casas  ou  de  sua  venda  e  mesmo  brigas  familiares”  (DINIZ;  BELFORT;

RIBEIRO,  2012,  p.89).  Tanto  em Manguinhos  quanto  em Nova  Holanda,  essa  administração  era

realizada  pela  Fundação  Leão  XIII,  criada  em  1947  pela  arquidiocese  da  Igreja  católica  e  pela

prefeitura do Rio.

14.

Entre a primeira e a última visita à cena de Nova Holanda, realizadas para esse trabalho, muito

se transformou. Seu aparecimento ocorre após a implementação da UPP de Manguinhos. Logo se

apresenta como a maior cena da região. Sua estrutura física provém de barbantes, materiais plásticos e

lençóis, alguns colchonetes, cadeiras e caixotes de feira, ainda não há nenhuma separação de espaços

privados.

Com mais  visitas,  percebe-se  que  alguns  espaços  começam  a  se  especializar,  e  ouvem-se

mulheres, ao intervirem em uma briga, ordenando que quem não estivesse descansando que saísse

daquela  área,  para  deixarem  os  outros  repousarem.  Ao  buscar  uma  maior  efetividade  nessa

especialização, juntam-se os colchonetes em um polo da cena, separando-a em dois. Toldos aparecem

para cobrir aquela área de descanso, assim como um certo código para geri-la: “é para quem está na

correria, que trabalha, que faz alguma atividade. Quem fica sentado o dia inteiro não tem o direito de

ficar ali não”, explica uma pessoa depois de perguntada pela equipe.

Tapumes  e  lençóis  começam  a  ser  combinados  para  a  formação  de  espaços  privados,  os

quartinhos. Quando se procura alguém, se tem como resposta: “tá ali no quartinho dela”. Apesar disso,

a própria estrutura física na cena guarda, ainda, um aspecto de provisoriedade. Deve-se saber que as

ações do Choque de Ordem associadas à polícia podem chegar subitamente. Isso muda com a chegada

das ações sistemáticas da polícia com o intuito de instalação da uma UPP na Maré. Os quartinhos

ganham tijolos, luz e eletrodomésticos. Há, assim, uma favelização da cracolândia. A cena passa a

assemelhar-se a um conjunto de habitações com um cômodo cada. Devido a isso, a equipe do CR passa

a negociar com aquela da ESF que é responsável pelo atendimento de domiciliados na região na qual se

encontra a cena, ou seja, não se trata mais de pessoas em situação de rua, mas de domiciliadas. Logo, o
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termo cena não é mais enunciado pelo CR. Agora se diz o nome da rua onde se encontram essas casas.

Talvez, assim, buscando um processo no qual  a cena conhecida como cracolândia, algo exterior à

favela em seu interior, passe, por meio de sua associação à equipe da ESF, a constituir-se como parte do

bairro.

15.

A grande cena de Manguinhos, conhecida por relatos da equipe e fotos, distribuía-se em três

campos de futebol do bairro, sendo um deles obra do PAC. Diz-se que, por vezes, encontravam-se mais

de 300 pessoas no local. Colchonetes, algumas cadeiras, barbantes, sacos plásticos, tapumes e outros

materiais reaproveitados eram o que formavam a estrutura física dessa cena. A equipe relata que a

dinâmica era similar àquela de Nova Holanda: existiam certas áreas de descanso, algumas pessoas

vendiam copos de água mineral, outras separavam o material que seria reciclado. Mas duas diferenças

são relatadas: a primeira se refere à venda de crack e maconha, principalmente, que era feita na própria

cena, segundo a equipe; a segunda diz respeito à presença de animais não humanos, como porcos e

cavalos. Muitas vezes, ao falar dessa cena de Manguinhos, um dos ACS recorda de momentos nos

quais viu esses animais e algumas pessoas na cena “disputando restos de comida”.

Diz-se que além de ocupar um campo de futebol construído pelo Estado por meio do PAC, o

processo de constituição  dessa cena conta  com certo gerenciamento  do  tráfico  de drogas,  com a

demolição  de  casas  e  construção  de  novos  edifícios  públicos  derivadas  das  obras  do  PAC  que

interiorizam  e  conjugam  as  pequenas  cenas  que  se  encontravam  nas  fronteiras  de  Manguinhos

(CAVALCANTI,  2013),  assim como com as  ações  militares  nas  comunidades  do  Alemão,  bairro

vizinho, que acaba por fazer com que tanto pessoas que trabalham no tráfico quanto aquelas que eram

suas clientes passem a habitar Manguinhos (Idem), criando um novo fluxo direcionado a essa grande

cena.

Com a instalação da UPP no bairro, essa grande cena se pulveriza e gera um fluxo, agora tendo

como ponto de chegada Nova Holanda. Por sua vez, assim que se iniciam as ações mais sistemáticas do

exército e da polícia com o intuito de instalar uma UPP na Maré, Nova Holanda se esvazia, mas se

estrutura. As pequenas cenas que povoam Manguinhos e dão vida aos destroços das obras do PAC,

assim como às obras prontas mais abandonadas, como quiosques e banheiros, ganham mais habitantes.

Uma  cena  específica  começa  a  se  estruturar  próximo  à  estação  de  trem  de  Manguinhos,  alguns

quartinhos começam a aparecer em frente aos entulhos de dezenas de casas demolidas pelas obras do
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PAC. Em algumas casas que ainda se mantem de pé, é possível ver faixas de protesto contra o PAC.

16.

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi lançado, pelo governo federal em 2007;

dentre  seus  objetivos  principais  está  a  modernização  da  infraestrutura  do  país.  Em  um  âmbito

específico desse programa estão os investimentos referentes a saneamento básico e urbanização de

favelas, no qual está inserido Manguinhos. São inúmeras intervenções urbanas vinculadas ao PAC em

Manguinhos62, muitas responsáveis por inúmeras remoções, e há uma complexa trama institucional que

as ampara. Dessa, recorta-se aqui, a fração na qual Estado e polícia se conectam com o tráfico.

A associação entre policiamento e intervenções provenientes de um certo modelo de cidade não

são surpreendentes. Em Nova Holanda, ainda enquanto CHP, a Fundação Leão XIII e a polícia eram as

instituições  responsáveis  pela  “fiscalização da convivência”  (DINIZ;  BELFORT;  RIBEIRO,  2012,

p.88) entre as pessoas habitantes, tendo como objetivo impor um certo modelo civilizatório. O projeto

de intervenções urbanas em favelas chamado Favela-Bairro  também conviveu com um projeto de

policiamento específico intitulado Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE). Diz-se,

assim, que a novidade da associação entre UPP e PAC está na ambição presente em sua escala e seu

escopo sem precedentes (CAVALCANTI, 2013)63.

Salienta-se que dentro  dessa escala e escopo inéditos,  o  tráfico não participa  como aquele

agente que seria excluído. Por um lado, há uma associação indireta desse com o poder público-privado

em uma tentativa de enfraquecimento das ações políticas de habitantes distantes da tutela de ambas as

instituições, já que o tráfico buscaria certa gestão sobre as novas habitações construídas e o poder

público-privado, por sua vez, gostaria de desenvolver suas obras sem maiores negociações com esses

habitantes.  Por  outro  lado,  há  uma associação  direta  na  qual  a  execução  das  obras  do  PAC em

Manguinhos deriva de um processo de negociação entre o tráfico e o poder público-privado. Uma

“relação  íntima”  que  “garantia  interesses  de  todas  as  partes”,  “favorecia  ainda  mais  o  controle

62 Pode-se ver mais detalhadamente o processo de implementação, desenvolvimento e os conflitos em torno ao PAC
Manguinhos em TRINDADE, 2012.

63 Talvez, em relação a essa associação, deveria ser realçada a utilização de mão de obra carcerária na produção de tijolos
destinados à edificações do PAC e seus efeitos nas contas das empreiteiras envolvidas nas obras. Ressalva feita em
TRINDADE, 2012. A partir daí, poder-se-iam abrir análises sobre o que Angela Y. DAVIS (2003) chama de Complexo
Industrial da Prisão, no qual a exploração de mão de obra prisional por corporações privadas, ou gerando benefícios a
essas corporações, é um importante aspecto, mas não o único, que conectam governos e corporações privadas na
produção de prisões e dos corpos que irão habitá-las. Caberia ver também as relações entre a população carcerária que
cumpre pena associadas ao tráfico de drogas e esses trabalhos em prisões, ou como a “guerra contra as drogas”
proporcionaria mão de obra prisional.
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territorial e simbólico do tráfico e acalmava instâncias públicas e as construturas de que não ocorreria

intromissão do tráfico no andamento da implementação das obras” (TRINDADE, 2012, p.165-6). 

Nesse emaranhado de alianças e oposições institucionais há todo um jogo em uma zona inter

instituições, na qual situam-se as associações de moradores, grupos políticos desvinculados de partidos

e, principalmente, habitantes sem conexões explícitas e/ou efetivas com essas instituições mais atuantes

em Manguinhos. Estar situada nessa zona parece funcionar como um double bind, como sintetizou o

segurança da CFVV: “se você fala mal da polícia, você apoia o tráfico”, e se fala mal do tráfico, é X9.

Quem está nessa zona, sai perdendo em ambas as situações. Esse é exatamente o ponto no qual se

traçam linhas por um estado de coisas que parece incontornável e consegue-se viver. É nesse sentido

que as ocupações de imóveis abandonados de empresas em Manguinhos, que deram vida a algumas de

suas comunidades, dizem mais sobre essas linhas, e sobre estratégias de sobrevivência de quem está

nessa zona, do que sobre o poder do tráfico de drogas ao buscar uma gerência organizativa sobre esses

locais. Ou seja,  tenta-se improvisar estratégias que possibilitem a vida entre a polícia, a milícia, o

déficit  habitacional  e  os  espaços  devastados  produzidos  pelo  Estado-Capital,  o  poder  do  tráfico,

estratégias que levam a diferentes posições de proximidade e distanciamento dessas instituições, mas

que parecem delas escapar. E se trata efetivamente disso, estratégias que equacionam a vida para que

ela  mesma seja  possível64:  “[a]qui  para  todo  lado  que  você  vai  ou  tem os  upp,  ou  tem milícia,

atravessou tem os caras do movimento. Tem que saber sempre onde você está pisando, é tipo um

campo minado! Qualquer erro e você explode”, sintetiza uma moradora do Batan, favela na Zona Oeste

do Rio de Janeiro (MENDONÇA, 2014, p.16).

Parece ser  esse,  também, o caso de uma tentativa de ocupação de um imóvel  abandonado

durante o período de campo desse trabalho. Assim que cheguei à clínica escuto sobre a “invasão” de

uma  fábrica  abandonada.  O  imóvel  já  estava  cercado  por  policiais.  Não  soube  mais  nenhuma

informação nesse dia. No seguinte, o ACS veio me contar que a polícia expulsou o pessoal: “quem

tinha  casa  foi  para  casa,  quem  não  tinha  foi  para  rua  mesmo”.  Disse  que  a  polícia  usou  gás

lacrimogênio, tiros de bala de borracha e contou que um morador ficou ferido ao levar um tiro de arma

letal. Falou ainda que o pessoal ficou revoltado com a ação da polícia e por isso quebrou tudo, ouve-se

de algumas pessoas que se tratava de uma invasão organizada pelo tráfico, de outras que o governo

64 “O meu marido já tentou me bater duas vezes, quando chega bêbado”, diz uma moradora da Maré, “[d]a última vez, eu
tive que bater nele com o cabo da vassoura, para ele sossegar. Eu pensei: será que eu devo ir no batalhão falar com a
polícia, para conversar com meu marido, ou vou logo na boca falar com os meninos” (SILVA, 2012, p.150). Ver também
o caso de Cássia em MENDONÇA (2014) no qual a complexa relação entre categorias de gênero, raça, classe, entre
outras, emerge em diferentes situações na favela.
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promete casa, promete melhorias e nada, por isso era certo invadir.

Há efetivamente uma zona complexa, quase que indeterminável. Sabe-se disso; assim tráfico,

polícia, milícia e grande mídia usufruem dela. Dessa forma, o ato de ocupar como ação criativa para

solução  do  déficit  habitacional  e  a  revolta  à  brutalidade  policial,  não  importam tanto  para  essas

instituições. Tudo passa a girar em torno da oposição entre tráfico e polícia, entre um ataque ordenado

pelo tráfico à polícia e à UPP e das possíveis reações destas.

17.

A figura  do  miliciano,  talvez,  apareça  como  uma  exacerbação  moral:  agentes  do  Estado

(policiais, bombeiros e outras categorias de servidores públicos) que passam a funcionar como máquina

de  julgamento  permanente:  trata-se  dar  um  fim  aos  traficantes,  mas  também  aos  viciados,  aos

vagabundos,  aos que se aproximam,  mesmo que ainda de certa distância,  da figura  do traficante:

bastam os cabelos pintados de loiro ou o funk (MENDONÇA, 2014). Logo, por ser uma exacerbação

moral a milícia é uma reação a um mal absoluto, o tráfico, por ela constituído como tal. A partir dessa

concepção de mal, ela se institucionaliza, amparada no Estado, como bem. Cada tapa na cara, cada

paulada, tiro e tortura são reações em nome desse bem; talvez por isso se dissemine facilmente: quando

um “cidadão de bem” resolve reagir ele gosta de assumir esse papel de carrasco, mesmo existindo

tantas opções (poder-se-ia plantar uma horta: quem sabe; mas há um desejo de assumir o papel da

polícia). E talvez seja esse o ponto central em uma diferenciação entre tráfico e milícia. Compartilham-

se os julgamentos, as torturas, as mortes; as duas instituições se tocam em relação a seus meios, mas

atrás da milícia ergue-se esse bem, por ela estipulado a partir de um mal, por ela tornado absoluto.

18.

Chegamos à Nova Holanda na parte da manhã e, logo, encontramos “Minha Rainha”, apelido

dado pela equipe a um rapaz que se dirigia às mulheres com essa expressão. Uma parte da equipe

começou a verificar se existia alguma demanda na cena e outra foi convidada por ele para dar “uma

volta  na comunidade”.  Dentre  os diversos  assuntos que surgiram enquanto  caminhávamos,  ele  se

referiu à chacina perpetrada pelo BOPE e polícia militar na semana anterior (24/06/2013): “o BOPE

saiu invadindo um monte de casa, matou família,  matou até à facada”. Ao voltarmos para a cena,

coincidentemente, um grupo de pessoas estava distribuindo panfletos, na calçada oposta ao local dos

usuários, convocando para a manifestação que ocorreria no mesmo dia na parte da tarde: “Estado que
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mata, nunca mais!”. Entregaram um para o ACS e um para mim. O primeiro referiu-se aos usuários do

serviço e perguntou se já tinham recebido os panfletos. Parecendo desconfortáveis, responderam que

não. Perguntei se queriam que entregasse, tendo como resposta alguns gestos de dúvida. Pedi então

para me entregarem alguns para poder distribuí-los. O que na verdade não ocorreu, pois logo nos

chamaram para ir embora. Pude, apenas, distribuir sobre algumas das barraquinhas de água, explicando

para quem delas cuidava do que se tratava o panfleto. Voltamos para a clínica e aguardei o horário do

ato.

Enquanto dirigia-me para o local da concentração, vi que do outro lado da rua estava um rapaz

que já tinha sido atendido pela equipe. Aproximei-me dele,  estando de costas,  falei  “E aí  pintor”,

tocando em um de seus ombros, nisso ele se afastou, visivelmente assustado, e se virou para mim

levantando o braço – no que parecia ser a preparação de um soco. Quando me reconheceu pediu

sucessivas desculpas, explicou que estava sozinho, então precisava se cuidar, já que por ali “tem muita

ruindade”. Falei que estava tudo bem e pedi desculpas pelo susto. Logo me despedi, pois senti-me

muito envergonhado pelo susto que dei nele.

No decorrer  do ato,  que contou com pessoas moradoras de favelas (da Maré e de outras),

associações de moradores das favelas da Maré, movimentos sociais,  ONGs, organizações políticas,

uma presença me surpreendeu: Presidente. Ele circulava para um lado e para o outro com três adesivos

com a frase do ato (“Estado que mata, nunca mais!”) colados em sua camisa. Não encontrei, dentre as

milhares de pessoas presentes, alguém que frequentasse a cena da Nova Holanda. O que de forma

apressada  poderia  ser  resumido  como  ausência  de  consciência  política,  parecia  ser  um problema

relativo a uma situação que por um lado tratava-se de um acontecimento no qual a favela reage ao

extermínio de seus habitantes pela polícia, por outro podia se configurar como um instante no qual as

pessoas da cena de Nova Holanda, vistas como cracudas, poderiam se tornar alvos de “muita ruindade”

entre aquelas milhares de pessoas.

Um morador da Maré,  com o microfone do carro de som utilizado no ato, relatou que lhe

perguntaram se essa ação da polícia tinha ligações com os grandes eventos que iriam ocorrer na cidade,

sua resposta foi que “isso não é um acontecimento esporádico, isso é sempre”65.

Diz-se que a trama de eventos que culmina com a chacina ocorrida na Maré, inicia-se com

traficantes se aproveitando de que havia uma manifestação e iniciando um arrastão na Av. Brasil. A

polícia é acionada, mas sua ação se direciona ao interior da Maré. Nessa ação policial, um agente é

65 Cabe ver o livro “Testemunhos da Maré” (SILVA, 2012)  no qual, logo em suas páginas iniciais, relata o caso do
assassinato de Renan, criança de 3 anos morta por um tiro da polícia, em 2006 na Maré.
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morto. Dá-se início, assim, a uma longa noite de vingança. Um ciclo que parece perpétuo66, ergue seus

muros para manter as pessoas habitantes das favelas em seu interior, onde podem tornar-se alvo de

muita ruindade; e não apenas em época de grandes eventos, mas sempre.

19.

“Cracudos, vamos nos unir para sair dessa vida”, frase em um desenho produzido durante uma

atividade proposta pela equipe em Nova Holanda. Pode-se, talvez, pensar que tal frase diga algo sobre

deixar de ser cracudo, mas mesmo que se trate disso, se deixará de ser cracudo enquanto cracudo, e

associado a outros. Não se lida, então, com o reconhecimento de uma fraqueza ou impotência diante do

crack. Reconhecimento que possibilitaria superá-lo. Pode ser o gérmen de uma associação de pessoas

usuárias  de crack:  quem sabe?  Há algo diferente nessa frase,  um momento  no qual  não  há mais

diferenciação em relação à figura do cracudo, mas sim distinção de seu elemento virtual. Existe algo

que não se assemelha a nada relativo ao cracudo, mas que ao mesmo tempo abre brechas para toda sua

potência  desconhecida  e  funciona  como uma  avaliação do  estado  de  coisas  presente.  Um duplo

funcionamento, de abertura e avaliação, que possibilita o chamado: “vamos nos unir para sair dessa

vida”.

66 Ciclo do qual erguem-se as palavras do então governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral: “quando (os
bandidos) revidam atirando, a polícia não pode deixar de reagir"; trata-se, efetivamente, de reação em resposta à reação.
Ver: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2013/07/06/moradores-da-mare-entre-o-fuzil-do-traficante-e-o-caveirao-da-
policia/. Acesso em 09 de abr 2016.
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Existências negras e racismos

“...é sobre como nós tivemos que criar para sobreviver em uma sociedade hostil”

Max Roach

1.

Cheguei à sala do CR e percebi que havia alguma coisa de diferente. Era possível sentir algo na

atmosfera. Não precisei esperar muito e a ACS me falou que perdi o que tinha acontecido no dia

anterior, prontamente pergunto o que houve. Ela começa a me contar, e logo outras vozes da equipe

entram na conversa para complementar o relato. No dia em questão, o enfermeiro da equipe viu o então

motorista do CR conversando com uma usuária do serviço, estranhou a proximidade física mantida na

conversa que foi  finalizada com o motorista estendendo sua mão e dando dinheiro para a usuária.

Sabia-se que a usuária se prostituía, assim o enfermeiro partiu para questionar o motorista sobre o

ocorrido.

Enquanto o relato era feito o enfermeiro entra na sala, dizendo que quase saiu porrada. Vi que a

situação tinha ficado mais séria, mesmo sem saber sua conclusão. Ele ainda disse que qualquer um que

estava ali trabalhando deveria saber que existe uma assimetria na relação entre profissional e usuário,

assimetria ainda maior com relação às pessoas usuárias do consultório na rua, e talvez mais grave em

uma relação estabelecida entre uma mulher usuária do serviço e um homem integrante da equipe. Com

isso em mente, instantes depois do ocorrido, ele chamou o motorista para a sala da equipe, falou o que

viu e o que disso concluiu, tendo como resposta do motorista: “Você acha que eu preciso disso, sou

branco, tenho olho azul e cabelo liso, posso ter qualquer mulher que quiser”67. 

O enunciado ocupou toda a atmosfera da sala, os ânimos se esquentaram, algumas pessoas,

percebendo o efeito do que foi falado, tentavam intervir para impedir que a discussão se transformasse

em “porrada”,  conseguiram. Assim como também conseguiram que o motorista fosse afastado do

trabalho com a equipe do CR. Durante o dia no qual a situação me foi relatada, e ainda por alguns

seguintes, o enunciado ressoou no cotidiano de trabalho, mas transmutado em piadas entre as pessoas

negras.

Há algo de exemplar no enunciado do motorista. Um movimento complexo que ao ser seguido

67 FOUCAULT (2003) escreveu que as utopias capitalistas têm o mal costume de se realizarem, aqui poder-se-ia ressaltar a
facilidade como, quando se trata de opressão, coloca-se para funcionar a interseccionalidade.
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pode proporcionar  uma visão  límpida de  um certo  funcionamento  do  racismo.  Pode-se dizer,  em

princípio, que o enunciado choca porque explícito, tornando translúcido o fato de emergir como um

resquício de uma hierarquia racial, aqui em sua vertente estética, na qual há uma escala em que um de

seus polos, a branquitude, torna-se sinônimo de beleza e a cada componente que dela se distancia

aproxima-se do polo oposto, aonde se encontraria a negritude. É ilustrativo o fato do enunciado não se

resumir à pele branca, mas ressaltar também o olho azul e o cabelo liso, isto é, componentes de um

conglomerado que institui  o que seria a branquitude. Assim, caso não se possa aproximar de um

modelo  ideal  de  branco  passa-se  a  perseguir,  como  se  pode,  certa  adaptação a  alguns  de  seus

componentes.  Logo,  é possível  se dirigir  a  uma pessoa negra e dizer:  “Sabe, Carolina,  você vem

trabalhar para mim, e quando eu for a Uberaba eu compro um vestido novo para você, vou comprar um

remédio para você ficar branca e arranjar outro remédio para o seu cabelo ficar escorrido”, e continua

ao  afirmar  que  irá  “arranjar  um  doutor  para  afilar  o  seu  nariz”  (JESUS,  2014,  p.136-7).

Momentaneamente, Carolina se pergunta: “será que eu vou ficar bonita?” (Ibid, p.137). Tem-se uma

força que não se resume a uma repulsão exógena do corpo negro, mas que atua no ativamento da

negação do corpo negro desde os corpos negros. Trata-se de deixar de ser negra e negro, mesmo que

nunca se possa ser branca e branco68.

Aqui, toda a ideia de mestiçagem e os termos moreno, mulato, mestiço aparecem como meios

para, ao mesmo tempo, aproximar-se da branquitude e afastar-se da negritude. Novamente, as palavras

da autora são precisas: “Por que será que os mulatos e os brancos negavam os negros?”, questiona-se a

autora, e prossegue, o “branco ainda é aceitável! Mas o mulato?”, indaga, “está no meio-termo. É filho

de negro e filho de branco. As raças que se unem para produzir o mulato. Contra o branco, o mulato

não pode investir. Porque o branco já é branco. Então, ele se volta contra o negro. Mas o branco não

aceita o mulato como branco” (Ibid, p.74).

Pode-se dizer, portanto, que há uma permanente tração promovida pela branquitude, a partir da

qual deve-se eliminar os elementos que a ela resistam69. No entanto, ao mesmo tempo, há uma força de

68 Daí a pertinência das questões postas por Malcolm X em um famoso discurso: “Who taught you to hate yourself? Who
taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach
to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to
hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught
you to hate the race that you belong to, so much so that you don’t want to be around each other?”. Discurso disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=gRSgUTWffMQ 

69 Cabe ver FANON (2008) ao tratar dos efeitos da língua francesa sobre as pessoas negras das Antilhas francesas: “Sim, é
preciso que eu vigie minha alocução, pois também é através dela que serei julgado... Dirão de mim com desprezo: ele
não sabe sequer falar o francês!... 
Em um grupo de jovens antilhanos, aquele que se exprime bem, que possui o domínio da língua, é muito temido; é
preciso tomar cuidado com ele, é um quase-branco. Na França se diz: falar como um livro. Na Martinica: falar como um
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repulsão ativada pelo permanente julgamento a essas aproximações,  e o juiz  passa a ser qualquer

pessoa, que mesmo de forma precária, se aproxime desse modelo branco. O racismo sempre é branco,

mesmo que não se trate de uma pessoa branca agindo de modo racista.

Outra vertente é aquela evolucionista. Nela supõe-se que características morais e intelectuais de

diferentes grupos humanos derivam de uma condição genética; disso determina-se uma hierarquização

por meio de uma  escala cujos polos são aqueles da humanidade, de um lado, e da animalidade, de

outro. Permite-se, assim, o domínio de uns sobre outros. Reconhece-se, de maneira fácil, os resquícios

dessa nos enunciados que buscam associar as pessoas negras à animais não humanos, e assim causam a

dúvida ilustrada pela pergunta de uma criança: “[m]amãe, eu sou gente ou bicho?” (JESUS, 2014,

p.15).

Mas  além  desses  efeitos  diretos  relacionados  a  essas  vertentes  do  racismo,  elas  parecem

desempenhar uma outra função que poderia ser  chamada de chamariz  público.  Ou seja,  o caráter

explícito desses enunciados passa a funcionar como representação do racismo, um resquício de um

passado atualizado em eventos isolados. Assim, ao se virar o olhar para tais eventos como emersões

exclusivas do racismo, esse emerge em outros pontos, de forma sorrateira, já que prescindindo de uma

desvelada hierarquia entre raças.

Lida-se com um termo – raça – que não é científico ou sociopolítico, mas sim um componente

que irá participar de diferentes configurações nas quais será conectado a aspectos e campos diversos,

em diferentes momentos históricos. Em outras palavras, é um termo que funciona a partir do que a ele

se conecta. A sutileza de seu funcionamento hegemônico atual dá-se por meio da possibilidade de

tornar-se inútil, inutilidade funcional já que tem como efeito a constituição de um tipo de racismo que

torna  possível  a  manutenção  dos  privilégios,  de  um lado,  e  os  prejuízos,  de  outro,  derivados  da

hierarquização racial, sem depender de uma cisão explícita propiciada pela noção de raça. Aqui, emerge

o vértice principal do racismo contemporâneo, aquele que parece traçar uma nova configuração entre

os elementos de outras vertentes do racismo e, assim, assegurar seu funcionamento. O racismo precisa

se transformar porque persegue a vida, sua criação e variação permanente. Ele emerge, então, como

uma força que tende a bloquear momentaneamente o movimento da vida. Por vezes, para superá-lo,

parece necessário “porrada”, mas quando ele logo vira piada, sabe-se que a vida novamente foge e

branco” (p.36). Ou então, ao descrever a chegado de um antilhano depois de um curto período na metrópole: o “recém-
chegado, desde seu primeiro contato, se impõe. Só responde em francês e frequentemente não compreende mais o
[créole]” (p.38). Parece importante também, principalmente com a compreensão do racismo como uma força, o fato de
Fanon afirmar que “[e]xiste uma espécie de enfeitiçamento à distância” (p.38) ao analisar a tração exercida pelos
elementos que exprimem a hegemonia branca francesa sobre as pessoas das Antilhas.
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toma a dianteira.

2.

Ser uma pessoa negra parece se tratar de um processo decisório: “olhei as minhas mãos negras,

acariciei meu nariz chato e o meu cabelo pixaim e decidi ficar como nasci” (JESUS, 2014, p.137),

pensa a autora em relação à promessa de remédios e médico. Como também quando, como resposta à

apresentação de suas peças, diretores de circo lhe dizem que é uma pena ela ser preta, ela reflete que

eles esquecem que ela adora sua “pele negra e o meu cabelo rustico”, e segue: “até acho o cabelo de

negro mais iducado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto onde põe, fica. É obediente. E

o cabelo de branco, é só dar um movimento na cabeça ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que

existe  reincarnações,  eu quero  voltar  sempre preta” (JESUS,  s/d,  p.58).  Ou seja,  a  resistência  ao

racismo como uma força de tração é o próprio manejo existencial que traça conexões entre certos

elementos negros – não apenas físicos,  não apenas históricos –,  empreende um certo tratamento a

outros  elementos  que  devirão  negros  e,  assim,  possibilita  que  se  fale  em  experiência  negra,  em

existência negra e tal resistência, ao mesmo tempo, atua na vitalização de ambas. As próprias reflexões

de Carolina Maria de Jesus são segundas em relação a sua atividade existencial. Trata-se, assim, de um

processo de manutenção e de variação da vida negra. Dessa forma que se pode dizer que a resistência é

sempre primeira, já que é o racismo que persegue os traçados existenciais.

Se deve ser dada alguma conceituação ao que pode ser negritude, talvez seja o caso de dizer que

ela é produzida como uma totalidade ao lado das partes. Em outras palavras, ela é aplicada às partes,

traçando comunicações entre elementos por meio de linha histórica, uma linha genética, mas também

uma linha transversal aberrante fazendo conexões entre elementos ásperos, dispares, que mantêm suas

diferenças apesar das ligações. Desse modo, diz-se que essa totalidade aparece como uma “nova parte

composta à parte”  (DELEUZE, GUATTARI,  2010, p.62).  Afirma-se assim que a negritude é uma

decisão, uma atividade, por isso sempre é produzida, a partir dela produz-se semelhança, como também

diferença.

3.

Conversava  com um dos  ACS da  equipe  no  corredor  da  clínica;  estávamos  sentados  nas

cadeiras  onde  geralmente  os  usuários  do  CR  esperam  atendimento:  naquele  momento  ninguém

aguardava. Assuntos triviais se revezavam em nossa conversa, até que passam pela nossa frente um dos
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seguranças da clínica e um enfermeiro.  O ACS chama a atenção de ambos para compartilhar sua

opinião: o enfermeiro e eu éramos muito parecidos. Ficamos calados, afinal éramos o foco da atenção

momentânea daquela conversa, mas o segurança discordou ao afirmar que o enfermeiro era negão,

enquanto  eu,  moreno.  O  ACS  concordou,  mas  logo  passou  a  ressaltar  outras  características

compartilhados entre o enfermeiro e eu, desde o bigode até um certo “jeito”. O segurança parecia não

concordar plenamente, mas agora havia nele um aspecto de ponderação ao ter ouvido esses outros

atributos elencados pelo ACS. Mantive-me calado durante grande parte desse dialogo, tive vontade de

falar,  me lembrei de todas as vezes que fui  chamado de moreninho, moreno por pessoas brancas,

parecendo  que  estavam me fazendo  um favor,  principalmente  quando,  após  tal  categorização,  eu

afirmava minha negritude e ouvia de volta um “não, você é moreno”. Mantive-me calado, apesar da

vontade de retrucar, talvez porque, mesmo que não de modo consciente, sabia que a situação era outra.

Ou por minhas recordações terem sido interrompidas por outra, um evento anterior vivenciado por mim

e pelo ACS.

Em uma viagem a Porto Alegre, para a participação em um seminário acerca das inovações

práticas na Atenção Básica à Saúde (ABS), andávamos, o ACS e eu, à noite pela cidade. A rua estava

praticamente vazia, o que facilitou nossa percepção sobre o ocorrido: um homem branco, vestindo um

terno, olhou para trás e nos avistou, rapidamente desviou o olhar e começou a correr. Nos entreolhamos

e a única coisa que fizemos naquele momento foi rir. Ao contar a história pela primeira vez para o

restante da equipe, o ACS me surpreendeu ao dizer: “o cara viu dois negões andando na rua, aí já viu

né”. Minha surpresa decorria do fato que, por muitas vezes, ao se referir a mim, ele usava o termo

moreno (e também por eu não ser tão grande assim). De qualquer forma, o ocorrido parece ter tido o

efeito de mudar meu posicionamento em sua categorização. Mudança, como viria a entender com a

conversa no corredor da clínica, contextual.

De modo apressado, compreendi a conversa na clínica como algo negativo: a instalação de uma

cisão entre as pessoas negras que impediria a composição de uma certa unidade. Mas percebi que a

situação, ao ser posta em relação a outros eventos no cotidiano do CR, guardava uma complexidade

maior que expunha o fato de que a inclusão tanto da cisão quanto da unidade eram obras minhas.

Uma unidade é como tal perante algo; nesse caso, tratava-se da negritude enquanto unidade

perante outra, a branquitude. Logo, acreditando que o aparecimento da categoria  moreno emergiria

dessa cisão, eu acabava por introduzir, de um lado, a branquitude como agente ativo na situação e, de

outro, um certo caráter meramente reprodutivo, quase autômato, em relação às pessoas na conversa. Ou
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seja, por ambos os lados, eu não estava fazendo um bom trabalho. Ao relacionar o dialogo no corredor

da clínica à reunião na qual, ao ser levantado o tema do racismo institucional, era como se as pessoas

negras tivessem instalado um silêncio que parecia empurrar a fala de uma integrante branca da equipe,

e ao ocorrido nas ruas de Porto Alegre, percebe-se que ocorre um manejo categorial, e existencial, a

partir de situações concretas diferentes.

No corredor, há a subtração da branquitude como um modelo a partir do qual seria medido a

distância dos presentes, afinal falava-se sobre uma pele menos pigmentada e uma mais pigmentada,

como também falava-se dos bigodes e dos jeitos, e com certeza muitas outras coisas se passavam na

cabeça dos envolvidos no diálogo. Em outras palavras, simplesmente conversava-se sobre diferenças e

semelhanças. Pode-se chegar a tal conclusão ao ver que tanto na situação da reunião quanto naquela da

rua há uma mudança relativa às categorizações, uma expressa pelo silêncio coletivo,  e outra pela

mudança categorial de moreno para negão.

Assim, o movimento de enquadrar automaticamente o entendimento do termo moreno, em um

dialogo de pessoas não brancas, como fruto de uma ideologia na qual a mestiçagem é a transição para o

embranquecimento e, assim, a negação da negritude mostra-se equivocado tanto analiticamente, já que

a situação indica algo diferente, quanto politicamente, pois acaba-se por introduzir uma certa força da

branquitude onde ela é, em princípio, fraca ou, simplesmente, inexistente.

Há, portanto, uma importante diferença no funcionamento desses termos. De um lado, trata-se

de um manejo existencial que se dá, também, por meio de sua utilização. Ou seja, pode-se dizer que em

certo registro, os termos são impregnados por experiências singulares, e o uso dos mesmos pelo outro

parece solicitar, não um julgamento, mas uma certa negociação, verbal ou não verbal, como uma forma

de prudência. E isso devido à existência desse outro registro, manifestado pela retórica do “somos

todos negros”, proveniente do deslocamento mítico político do racismo. Aquele no qual a raça em seu

sentido biológico, perde sua força, e passa a se apresentar como mera matéria bruta da qual emergirá

um  povo,  no caso,  o povo brasileiro.  Pode-se dizer que  o objetivo de tal retórica é aquele de uma

aproximação momentânea da negritude visando uma manipulação que gere benefícios exclusivos, ou

quase,  para  o  agente  dessa manipulação,  sendo um desses  benefícios  a  negação do  racismo e,  a

consequente,  manutenção  dos  privilégios  decorrentes da hierarquia  racial.  Assim,  instaura-se uma

“armadilha”, “tanto para os mulatos quanto os chamados negros 'puros'” (MUNANGA, 2015, p.83), em

relação à qual deve-se manter uma atenção permanente.

Nesse sentido, ao se apresentar a relação entre políticos em época eleitoral e movimentos afro

74



culturais,  em Ilhéus,  Bahia,  afirma-se que essa retórica “é encarada pelos militantes afro ora com

ironia, ora com irritação”, e ressalta, “mas sempre com a perfeita consciência de que ela é acionada

visando  resultados  bem precisos,  principalmente  facilitar  a  aproximação  com  o  movimento  afro-

cultural a fim de, é claro, utilizá-lo para finalidades que não são as suas” (GOLDMAN, 2006, p.230).

Compreender  a  distinção  entre  esses  dois  registros  parece  importante.  Por  um  lado,  para

entender as variações categoriais que ocorrem em diferentes situações. Assim, em uma conversa entre

pessoas não brancas pode-se elencar as variações relativas à cor de pele por meio da utilização dos

termos negra/o ou morena/o sem que se trate de uma referência à proximidade ou distanciamento da

branquitude. No entanto, em outro registro, essas diferenças submergem fazendo aparecer um bloco

potente o suficiente para enfrentar um estado de coisas no qual os privilégios sociais são mantidos

distantes tanto dessas/es negras/os e morenas/os.  Sobre esse estado de coisas no qual,  “apesar  do

conteúdo integrador e assimilacionista defendido por Darcy [Ribeiro], os mestiços constituem, pela sua

importância numérica, a categoria social mais excluída e mais discriminada”, e indica que, “[b]asta

olhar  para  a  cor  das  vítimas  do  Carandiru,  de  Vigário-Geral  e  da  Favela  de  Diadema  para  nos

convencermos disso” (MUNANGA, 2010, p.451).

4.

Estávamos em uma reunião na qual eu apresentava o caminhar da pesquisa para a equipe do

CR.  Obviamente,  estava  desconfortável  e  envergonhado  com  a  situação,  afinal  há  sempre  uma

possibilidade de captura por um certo ímpeto acadêmico de desvendar e explicar o mundo no qual as

pessoas viveriam sem compreendê-lo corretamente. Logo, a vergonha é funcional: é necessária para

que isso não aconteça, e para que se possa aproveitar estes momentos, como o dessa reunião, em todo o

seu caráter  avaliativo e  experimental;  ou  seja,  instantes  privilegiados para  que uma pesquisa seja

colocada à prova.

O desconforto inicial se amenizou a partir das intervenções da equipe. A cada seção do trabalho

falávamos sobre os usos de crack, as relações do CR com seus usuários e com os abrigos, os princípios

que pareciam funcionar em uma clínica na rua. Mas um silêncio se instaurou quando iniciei a seção

sobre  racismo  institucional.  Talvez  o  apaziguamento de  meu  desconforto  tenha  causado  a  perda

também da vergonha necessária para não explicar o que era o racismo. Ou tudo tenha soado como uma

breve denúncia e nada mais. Pode ter ocorrido que simplesmente aquilo não tenha dito nada a respeito

do  trabalho  do  CR.  Pensava  nessas  possíveis  razões, quando  fui  interrompido  por  uma  reflexão
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ingênua, ou melhor, estúpida, na qual me perguntava o motivo das pessoas negras não falarem sobre o

assunto.  Afinal,  já  haviam  ocorrido,  principalmente com  os  ACS,  conversas  sobre  racismo  e  as

categorizações de pessoa negra,  mulata,  morena, parda, entre outras (esse último tema superava o

primeiro em frequência). Depois entendi que o silêncio das pessoas negras, naquele momento inter-

racial em que se falava de racismo, não era passividade; era a expressão, sábia, segundo a qual quem

deve responder sobre o racismo é o branco. Uma sabedoria efetiva: o silêncio foi quebrado por uma

pessoa branca da equipe.

Ao falar sobre racismo institucional apresentei seu funcionamento descrito pelo GELEDÉS –

Instituto da Mulher Negra: “[ele] opera de forma a induzir, manter e condicionar a organização e a ação

do  Estado,  suas  instituições  e  políticas  públicas  – atuando  também  nas  instituições  privadas,

produzindo e reproduzindo a hierarquia racial” (s/d, p.15). Passei, então, a expor algumas dúvidas em

relação à manifestação desse tipo de racismo no cotidiano do CR (tinha dúvidas ainda maiores sobre

expor essas dúvidas na reunião, mas acabei, sem muito refletir, expondo). Tratava-se do caso de um

usuário do CR, branco, com ensino superior, que por vezes falava algumas expressões em inglês, como

quando ao ser perguntado como estava, respondeu: “no hope”. Minha dúvida girava em torno do fato

de que o seu nome frequentemente era lembrado, seu caso repetidamente revisto, sendo que, além

dessas características citadas, não me parecia haver algo de mais complexo do que os casos usuais do

CR. Questionava-me sobre esse privilégio da atenção de um serviço de saúde a esse caso. Perguntava-

me, também, sobre as vezes em que se viram pessoas brancas em situação de rua, e especificamente em

cenas de uso de crack, e fez-se questão de realçar a beleza dessas pessoas. Indagava-me sobre quais

efeitos essa “excepcionalidade” estética poderia ter sobre o serviço.

Ao terminar tal exposição, o silêncio se instaurou, e foi quebrado: “acho que isso é cultural né, é

uma cultura podre, mas é cultural70. São coisas muito maiores”. Parecia ressoar, agora na clínica, um

“no hope”.  No entanto,   o  enunciado é,  sobretudo,  preciso.  Por  um lado,  parece haver  um certo

acúmulo cultural no qual um enunciado tido como individual (como aquele: “você acha que eu preciso

disso, sou branco, tenho olho azul e cabelo liso, posso ter qualquer mulher que quiser”) emerge de uma

extensa  coleção  de  meios  estabelecidos  a  partir  e  para  a  manutenção  da  hierarquia  racial  (e,  no

exemplo, de gênero) e, por outro lado, um processo no qual as instituições, perpassadas por essas

“coisas muito maiores” (sejam chamadas de força ou de cultura), ao colidir com diferentes modos de

existência, acabam por fabricar, a partir de seus próprios meios, novas práticas – nesse caso: novas

70 Daí a precisão do enunciado dos Racionais Mc's presente na música Negro Drama: “me ver pobre, preso ou morto já é
cultural”.
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práticas de uma cultura podre, racista.

5.

O racismo é uma força reativa de tração e de repulsão que atravessa as instituições71 impondo

certos  movimentos  de  bloqueio  à  vida  por  meio  dos  componentes  institucionais.  O  racismo

institucional,  portanto,  não necessariamente parte de um entendimento segundo o qual  as  pessoas

negras (e não brancas em geral) são inferiores às brancas. É a impressão de movimentos que atuam na

manutenção de situações nas quais a condição de branquitude possui  privilégios72 em comparação

àquelas que se afastam desse modelo, fazendo perdurar condições de suscetibilidade e vulneração73

derivadas  das  consequências  do  funcionamento  do  racismo  “clássico”,  aquele  que  institui  uma

hierarquia racial explícita, mas atualizadas sem o referimento ao termo raça. Pode-se falar em racismo

institucional no sentido de que a complementaridade entre: um modelo ideal constituído por meio de

um conglomerado de componentes que dão consistência à branquitude e; um gerenciamento prático da

multiplicidade dos modos de existência não brancos por meio dos componentes institucionais, inclusive

de significantes que se sobrepõe àquele de raça – possibilita que aqueles grupos mais próximos a esse

71 No curso O Poder Psiquiátrico (2006), FOUCAULT faz algumas críticas ao seu livro História da Loucura na Idade
Clássica (2012), dentre elas, especificamente em relação ao capítulo O Nascimento do Asilo (Ibid, p. 459-503), está a
referente ao uso da noção de instituição: “[p]arece-me que ela encerra certo número de perigos porque, a partir do
momento que se fala em instituições, fala-se, no fundo, ao mesmo tempo de indivíduos e de coletividade, o indivíduo, a
coletividade e as regras que as regem já estão dados, e, por conseguinte, pode-se precipitar aí todos os discursos
psicológicos ou sociológicos” (FOUCAULT, 2006, p.19); o “importante, portanto, não são as regularidades
institucionais, mas muito mais as disposições de poder, as redes, as correntes, as intermediações, os pontos de apoio, as
diferenças de potencial que caracterizam uma forma de poder e que, creio, são precisamente constitutivos ao mesmo
tempo do indivíduo e da coletividade” (Ibid, p.20). Em suma, “aquilo com que se tem que lidar, antes de lidar com as
instituições, são as relações de força nessas disposições táticas que perpassam as instituições” (Idem). Portanto, para
FOUCAULT, há um conjunto de três noções (violência, instituição e família) que parecem “fechaduras enferrujadas com
as quais não dá para ir muito longe” (2006, p.18). Talvez, nesse sentido de FOUCAULT, a noção de instituição
aproxima-se daquela de grupo-sujeitado de GUATTARI (2004): “na vertente do assujeitamento do grupo [estão
presentes] fenômenos que tendem a levar o grupo a voltar-se para si mesmo – as leaderships –, as identificações, os
efeitos de sugestão, as rejeições, os bodes expiatórios etc., tudo o que tende a promover uma lei local e formações
idiossincráticas, com seus interditos, seus ritos e assim por diante, tudo aquilo que tende a proteger o grupo” (p. 76). Nas
palavras de DELEUZE (2004): “[o]s grupos sujeitados não o são menos no nível dos senhores que dão a si mesmos, ou a
quem aceitam, do que no nível de suas massas; a hierarquia, a organização vertical ou piramidal que os caracteriza tem
por meta conjurar toda possível inscrição de não-sentido, de morte ou de estilhaçamento, impedir o desenvolvimento de
destruições criativas, assegurar mecanismos de autoconservação fundadas na exclusão de outros grupos” (p. 12). Mas
há, por outro lado, os grupos sujeitos, aqueles que encaram esses processos de destruições criativas, expondo-se para o
fora. Talvez, pode-se dizer, ao falar de instituição, que ao abrir-se aos encontros com a potência das minorias ela
engendra-se em uma maneira de proceder dos grupos-sujeitos. Assim, como trata-se de uma maneira de proceder como
grupo-sujeitado e grupo-sujeito, diz-se que ambos coexistem. Por isso há, ainda, certa valia em falar em análise
institucional, assim como parece existir a possibilidade de abrir certas portas com a noção de instituição.

72 Nessa direção que pode-se falar em uma atualização da supremacia branca (hooks, 1996).
73 É relevante, aqui, uma distinção conceitual relativa aos termos vulnerabilidade – “condição ontológica de qualquer ser

vivo” (SCHRAMM, 2008, p.20); suscetibilidade – ampliação da vulnerabilidade, no sentido de maior propensão a
danos; vulneração: condição na qual algum dano já foi instalado.
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modelo  compartilhem  de  uma  maior  estabilidade  existencial,  assegurada  pelas  instituições,  em

comparação aos grupos mais distantes. Há uma espécie de dispositivo protetivo em relação a um certo

grupo: “ter uma pela branca”, pode então se dizer, é “um escudo, um salvo-conduto” (JESUS, 2014,

p.55). Dessa maneira, já que o Estado “empresta” seu rosto para instituições cujas práticas lhe dão um

corpo, pode-se falar em racismo de Estado. Talvez, também seja o caso de se concluir que seu rosto é

branco.

O racismo de Estado materializa o poder soberano (fazer morrer e deixar viver) em tempos de

biopoder (fazer viver e deixar morrer) (FOUCAULT, 2010). Em princípio, o que é entendido como

soberania seria inoperante neste contexto. Dessa forma, emerge a questão: como se exerce o poder

soberano em paralelo ao biopoder, tendo em vista que seu efeito “sobre a vida só se exerce a partir do

momento em que o soberano pode matar” (p. 202)? 

Aqui intervém o racismo: a “função assassina do Estado só pode ser assegurada , desde que o

Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo” (Ibid, p. 215). Portanto, a manutenção do poder

de matar em uma sociedade regida pela disciplina, regulação e controle dos corpos e da vida se dá por

meio da fragmentação nesse contínuo biológico da espécie humana, fragmentação que é o racismo. “A

raça, o racismo, é a condição de aceitabilidade de tirar a vida em uma sociedade de normalização”

(Ibid, p. 215). Pode-se falar, então, em uma mudança de funcionamento do racismo de Estado por meio

do mascaramento da hierarquia racial e da capilaridade própria a rede institucional.

6.

Devido a essa forma de funcionamento do racismo que se desfaz da noção de raça, a introdução

do recorte étnico-racial74 nos diferentes campos de análise social opera como uma intervenção nas

práticas  institucionais  que,  ao  ignorar  discursivamente  esse  recorte,  mantêm,  por  um  lado,  a

estabilidade dos privilégios atrelados à branquitude e, por outro, as condições de suscetibilidade que

atingem os grupos não brancos diversos. Portanto, ao se nomear a cor dos corpos atingidos tanto por

certos significantes sociais quanto por  certos danos,  não se busca uma vitimização respectiva aos

mesmos, mas evidencia-se certo estado de coisas erguido como um bloqueio à vida (e, ao mesmo

tempo, traz à luz o processo permanente de criação e variação de modos de existência a partir desses

grupos).

74 Como afirma CUNHA: “a importância de enfocar a dimensão étnico-racial nos estudos de saúde se origina no
reconhecimento da discriminação histórica que a população negra sofreu no Brasil e a consequente vivência de
condições de marginalidade e vulnerabilidade que se estende desde a abolição da escravatura até a atualidade” (2012,
p.37).
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Destaca-se, aqui, a bidirecionalidade do racismo. Se por um lado, ser branco, ter cabelo liso e

olho claro garantem privilégios,  esses elementos funcionam como forças atrativas.  Mesmo que de

forma fragmentária (seja por meio do cabelo ou da pele mais clara ou dos olhos) tende-se a aproximar

do branco. Assim, os termos relacionados à mestiçagem acabam por expressar a negação da negritude e

a  branquitude  como  objetivo.  De  modo  concomitante,  erguem-se  as  barreiras  cujo  efeito  é  a

exclusividade relativa à branquitude, ou seja, pode-se se aproximar da branquitude, mas não se pode ser

branco (em contrapartida, todo mundo pode ser negro, como também indígena, por meio de um parente

distante,  por exemplo). Portanto, se por um lado, gera-se uma cisão entre a população não branca

aproximando certos grupos do polo de tração branco, por outro, aglomera-se materialmente  negras,

mulatas,  mestiças,  morenas,  aquelas  pessoas  que  não  podem  ser  brancas,  em  situações  de

suscetibilidade e vulneração.

Entretanto, existem deslocamentos investidos sobre os marcadores raciais que possuem o efeito

de posicioná-los em uma hierarquia na qual aparecem como sendo de menor importância, ou melhor,

tornando-os  quase  inúteis,  já  que  a  partir  de  um  certo  marcador  principal  de  desigualdade  seria

estabelecida uma igualdade racial. O marcador econômico é aquele mais utilizado nesse sentido. Mas

logo outros marcadores emergem, se somando ao econômico, como a higiene, no caso da moradia e

situação de rua. Diz-se, dessa forma, que na rua, a sujeira é um atributo corporal mais destacável do

que a cor de pele (FRANGELLA, 2009; RUI, 2012), e parece-se afirmar ainda que, diferente do caso

dos Estados Unidos da América, onde o estar na rua é marcada por divisões étnicas, haveria uma certa

experiência humana em uma “condição comum de indigência” (RUI, 2012, p.266).

Daí a importância dos estudos que acabaram por tornar visíveis os efeitos do racismo, onde se

achavam impensáveis.  Como no  caso,  apresentado  em uma importante  pesquisa  (LEAL;  GAMA;

CUNHA, 2005), da diferença em relação à utilização de anestesia para parto vaginal, no qual 16,4% de

pardas e 21,8% de negras não tiveram acesso ao procedimento, e acerca da peregrinação em busca de

atendimento: 31,8% entre negras, 28,8% nas pardas e 18,5% nas brancas. Outras pesquisas (ANJOS et

al. 2013; FUSCO; ANDREONI; SILVA, 2008) enfatizam o maior impacto da criminalização do aborto

sobre  as  mulheres  negras  ao  apresentar  a  maior  proporção  dessas  mulheres  em  condições  de

suscetibilidade e vulneração decorrentes da clandestinidade do processo de abortamento. Ou seja, ao se

defender uma vida genérica impõe-se danos concretos sobre a existência das mulheres negras.

No caso da epidemia de AIDS, parece adequado perguntar – mesmo após uma certa resposta

rápida do Estado, pressionado por diversos movimentos sociais, em relação à doença, e à compreensão
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de uma etapa chamada de feminização da epidemia – acerca de uma “ignorância” institucional relativa

às condições de maior suscetibilidade das mulheres negras à doença (SOUZAS; MARINHO; MELO,

2012;  CALDWELL;  BOWLEG,  2012).  Nessa  direção,  parece  se  tratar  de  um duplo  desafio  do

movimento de mulheres negras no Brasil de jogar luz sobre o estado de coisas em relação à vida das

mulheres negras, estado de coisas que inclui essa “ignorância” institucional sobre esse mesmo estado, a

partir tanto do movimento de mulheres quanto do negro: “as tentativas das mulheres negras de discutir

as questões raciais dentro do movimento de mulheres e, por sua vez, de discutir a questão de gênero

dentro  do movimento negro  são  vistas  como questões  problemáticas  pelos(as)  ativistas de ambos

movimentos (CALDWELL, 2007, p.56). Mostra-se, portanto, como se complexificam os problemas a

partir da conexão entre certas categoriais, como aquelas de mulher e negra. Ou seja, questiona-se os

impactos  relativos  ao  um  modelo  de  masculinidade  e  de  branquitude,  mesmo  nos  registros  de

movimentos de mulheres e de pessoas negras.

Pode-se ressaltar, também, os efeitos das intervenções urbanas a partir das diferenças étnico-

raciais.  Assim,  destaca-se,  como uma das muitas possíveis  ilustrações,  o  processo de remoção de

moradias de uma vila popular em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, cuja concretização centralizou-se

no lado da vila no qual predominavam habitações de famílias negras.  Assim, o autor conclui que

“mesmo nos estratos sociais mais empobrecidos, o capital  social baseado em características étnicas

funciona de modo a fazer com que as famílias brancas tendam a se inserir em redes de relações que

facultam oportunidades de mobilidade ascendente”, e por sua vez o “capital social negativo, na forma

do tratamento degradante das autoridades (desde as policiais, as escolares passando pelas burocráticas

e, sobretudo, de empresas empregadoras) tendem a neutralizar as aspirações ascendentes das famílias

negras” (ANJOS, 2006, p.116). Em outras palavras, mesmo na pobreza uma linha racializada é traçada

a partir da qual as oportunidades e os prejuízos serão distribuídos.

Nesse sentido, os dados segundo os quais 58% de pessoas pardas e 32% de negras (distinção

utilizada nos dados produzidos pela equipe do CR) em situação de rua em cenas de uso de crack

atendidas pelo CR Manguinhos e 80% de pessoas indicadas como não brancas em cenas de uso público

de  crack  no  Brasil  (SENAD,  FIOCRUZ,  2013),  não  parecem  ser  facilmente  ignoráveis,  e

principalmente quando verifica-se as intervenções institucionais hegemônicas em relação a tais cenas.

Logo, aglomeram-se materialmente, nessas situações de suscetibilidade (situação de rua e uso público

de drogas), aquelas pessoas que poderiam ser distintas em relação a sua aproximação à branquitude.

Tem-se, portanto, um quadro diferente do exposto em uma pesquisa (DIAS et al, 2011) onde é
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apresentado o dado segundo o qual do total de mortos, 70,4% são pessoas brancas e 29,6% são pessoas

negras (Ibid, p. 941). Em sua maioria, as pessoas acompanhadas no estudo que não morreram também

são  brancas.  A  pesquisa  acompanhou  usuários  internados  em  uma  enfermaria  especializada  no

tratamento para dependentes químicos em um hospital geral de São Paulo. Sendo assim, pode-se dizer,

de modo mais preciso, que os quadros não são diferentes, mas complementares, tendo em vista que

antes  de  se  concluir  que  em  São  Paulo  mais  pessoas  brancas  se  encontram  em  situação  de

suscetibilidade provenientes dos usos e contextos de uso de crack, parece possível pensar que menos

pessoas negras chegam ao tratamento em questão.

Mas talvez  não houvesse necessidade de se referir  a esses pesquisas,  nem mesmo a esses

números. Parece bastar lembrar das palavras de uma usuária do CR: “... já tô na rua e sou preta, tenho

que ficar esperta”.

7.

Existe  um efeito  imaterial  importante  na introdução do  recorte  étnico-racial  em diferentes

pesquisas. Seu funcionamento intervêm em um estado de coisas no qual multiplicam-se situações de

double bind (BATESON, 1987), uma espécie de armadilha subjetiva na qual “não importa o que a

pessoa faça, ela 'não pode ganhar'” (p.205). Essa intervenção, então, apesar de não bloquear plenamente

o  aparecimento  dessas  situações,  dá  subsídios  estatísticos  para  que  delas  se  possa  fugir.  Aqui,  a

visualização numérica da desigualdade racial abre um caminho subjetivo importante para desvincilhar-

se de uma armadilha imaterial.

A multiplicação de situações de  double bind  se dá por meio da constituição de inumeráveis

contextos que produzem um determinado efeito subjetivo, ou melhor, uma subjetivação, por meio de

suas repetições. Lida-se menos com um evento traumático, e mais com uma experiência repetitiva de

perda, na qual se constitui um contexto no qual emerge um padrão expressivo, verbal e não verbal,

necessariamente contraditório e encontra-se alguém, efetivamente, entre essa contradição.

As  situações  de  double  bind  instauradas  pelo  funcionamento  hegemônico  do  racismo

contemporâneo podem ser caracterizados da seguinte maneira. Há uma etapa na qual constitui-se um

contexto no qual se nega a existência do racismo; os eventos mais rústicos, como aqueles resquícios de

um  racismo  evolucionista,  são  deslocados  como  expressões  culturais  ou  de  discriminação

socioeconômicas; assim, emerge uma situação na qual há o impedimento de se entender como “objeto”

de práticas racistas, mesmo que se saiba que se sofre racismo. Assim, se está errada/o em primeira
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“instância” se diz-se que há racismo; em segunda “instância” pode-se estar certo em relação a uma

situação discriminatória, mas se está certo de modo errado já que não se trataria de racismo. Aqui não

há espaço para denúncia em relação ao racismo, quando essa emerge ela tem como resposta:  “o

racismo está na mente de quem o vê”. Outra etapa aparece a partir de uma modificação em relação à

primeira. Fala-se que existe racismo, mas ele está isolado em eventos esporádicos, frutos do caráter e

da ação de certos indivíduos. Não se trata de algo sistemático, mas individual. Cabe, então, corrigir

esse indivíduo. Assim, cria-se um contexto no qual, por um lado, afirma-se que existe racismo, mas,

por outro, ele está restrito ao indivíduo. Assim, por mais que se grite em coro “macaco” trata-se de

indivíduos isolados. O que acaba por instituir uma ligeira fenda para a denúncia do racismo e uma

imensa sensação de impotência perante a emersão de n situações “isoladas” de racismo. A terceira etapa

refere-se à constituição de um modelo a partir da segunda, ou seja, existe racismo e deve-se denunciá-

lo  amplamente,  mas  caso  se  busque  soluções  para  condições  provenientes  do  funcionamento

sistemático  e  silencioso  da  hierarquia  racial  brasileira,  diz-se  que  se  impõe  uma  tentativa  de

racialização dos problemas sociais. A quarta etapa decorre da terceira e diz respeito à criminalização

das práticas existenciais que buscam superar as condições impostas pelo racismo, diz-se, então, que há

racismo e há desigualdade, mas que as vidas atingidas por seus efeitos devem manter-se restritas às

possibilidades dadas e aos exemplos de vitórias individuais por meio de certos caminhos já traçados.

Lida-se com um bloqueio à criação por meio da criminalização traçada imaterialmente: “isso que faço é

errado”; e materialmente, por meio da criminalização jurídica e policial. 

Esse último ponto é importante aqui. Isso devido a alguns motivos. O primeiro deles é que ele

se  difere  dos  três  pontos  anteriores.  Esses  se  relacionam  com  o  impedimento  de  uma  política

antirracista voluntária, ou seja, atrelada a um certo projeto de combate ao racismo. O quarto ponto se

refere ao impedimento de uma criação generalizada de possíveis situações que funcionariam opondo-se

ao estado de coisas em vigor. Isto é, essa criação pode ser independente de um projeto específico de pôr

fim  ao  racismo,  mas  pode  funcionar  no  sentido  de  constituir  novas  possibilidades  para  as  vidas

atingidas pelo racismo e, assim, combatê-lo.

8.

A guerra instaurada às drogas marca a história das relações e dos conflitos nas periferias, favelas

e ruas do Brasil; parece possível afirmar que não se lida com um detalhe a ser considerado quando se

busca tratar dos problemas relacionados às desigualdades raciais presentes no país, mas, sim, com um
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de seus principais marcadores. A guerra às drogas configura-se como guerra a certas pessoas.

O protagonismo dessa guerra no que se pode chamar de conflitos raciais é antigo no Brasil. O

caso da maconha é  ilustrativo.  Sabe-se dos apontamentos históricos segundo os quais  a maconha

chegou ao que viria a se chamar Brasil  junto às pessoas africanas sequestradas de seu continente.

Alguns de seus títulos, como o de fumo de Angola, apontam para essa estreita relação entre a planta e a

população africana em diáspora. É conhecido também o uso de sua fibra para a produção das velas,

cordas e outros materiais utilizados nas embarcações portuguesas. Diz-se, ainda, que existem relatos de

experiências com a maconha por viajantes portugueses em seus anos iniciais em terras brasileiras

(LABIGALINI, 2000), existindo, portanto, a possibilidade da planta tê-los acompanhado no percurso,

agora, iniciado na Europa. Também são ressaltadas, por vezes, as experiências de Carlota Joaquina com

a planta (CARLINI, 2006). Em suma, não havia, assim, um uso exclusivamente negro da maconha.

Mas pode-se destacar o uso territorializado, ou seja, expressivo da existência negra no Brasil, como é o

caso dos usos da planta em rituais da religião africana reterritorializada no país, o candomblé75,  e,

mesmo, aquele associado a um certo lamento do distanciamento em relação à África, lamento sempre

produtivo, já que catalizador da experiência nas Américas.

Na década de 1830 surge, no país, a primeira maneira de controle e criminalização relacionado

a essa planta. O código de posturas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro viria a proibir e sancionar a

venda e o uso do pito de pango. Diz-se, por um lado, que se trata da proibição e sanção da maconha em

si, mas por outro, aponta-se a possibilidade de indicar-se restrições a um apetrecho específico utilizado

na prática do uso da planta: um “cachimbo de barro usado para fumá-la, geralmente por escravos e seus

descendentes” (BARBOSA, 1998, p.38). Tendo em vista que pango seria outra nomeação da planta e

pito, por sua vez, o cachimbo. Ao seguir esse segundo traçado histórico percebe-se uma focalização

repressiva sobre o agenciamento planta-negritude. No entanto, mesmo que se siga o primeiro traçado,

não parece ser possível chegar à conclusão que tratar-se-ia de um controle exclusivo sobre a planta.

Relata-se que um dos médicos que introduziu a homeopatia no Brasil no século XIX, Benoit Mure,

pode colher do palácio imperial de São Cristovão, sem maiores dificuldades, a planta, visando utilizá-la

em experiências. Tal colheita deu-se já com a sanção sobre a maconha ativa (FIORE, 2005). Assim

como,  nas décadas iniciais do século XX, denuncia-se, em matéria de jornal76, a venda do proibido

“veneno africano” em herbários na cidade do Rio, aponta-se também para o uso da planta como um

75 Diz-se, em FREYRE (2003), que na Bahia utilizava-se o termo macumba ao referir-se a erva.
76 Disponível em: http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/pito-do-pango-na-decada-de-30-maconha-era-vendida-em-

herbanarios-do-rio-13352181
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“vício de negro” (GONTIÈS; ARAÚJO, 2003, p.58).

Pode-se indicar,  então,  que  a  transformação da maconha em droga engrenava-se de modo

específico ao “controle sobre as práticas tradicionais de um crescente contingente de população negra e

miscigenada, escrava ou liberta, na capital do Império, [mais] do que o controle sobre o uso de drogas

propriamente dito” (FIORE, 2005, p.263). Possivelmente é adequado afirmar que ao falar em práticas

tradicionais de certa população quer se dizer o modo de existir de certa população, dessa maneira, o

importante não seria o controle e a repressão de práticas específicas, mas sim um estabelecimento novo

de grades sociais que permitiram um controle de outro tipo. Sendo assim, a passagem da maconha a

droga e seu impacto sobre as vidas negras é expressão de uma modificação estratégica de controle

sobre essas vidas que viriam, logo, a sair do status de propriedade. Isto quer dizer, então, que não se

tratava de tolerância dos  senhores  em relação ao uso da planta pelas pessoas escravas no período

anterior ao seu controle e repressão. Simplesmente indicava uma gestão relativamente afastada de algo

que parecia não abalar o sistema da escravidão, principalmente, cabe lembrar, devido ao fato de que

(independente de todas as tentativas, infelizmente bem sucedidas, de “humanização” dos senhores, por

meio de descrições das adaptações alimentares e climáticas pelas quais passaram, por exemplo; um

certo  enaltecimento das  relações mais  próximas com os escravos domésticos;  até ao  ponto de se

afirmar, sem nenhum sentimento de vergonha, que foi “misturando-se gostosamente com mulheres de

cor”77 [FREYRE, 2003, p.70] – possivelmente um dos maiores e mais tenebrosos eufemismos para

estupro na literatura –, que, por um lado, os portugueses demonstravam sua ausência de orgulho racial

[BUARQUE DE HOLANDA,  1995]  e,  por  outro,  concretizavam a colonização)  tratava-se de um

processo de  desumanização maciça  de milhões  de pessoas,  que amparava e  era  engendrado  pelo

empreendimento colonial.

9.

“É importante salientar que mesmo a senzala, desenhada pelos senhores brancos

como espaço de confinamento dos escravos – fileiras de quartos sem janelas ou

mobília fechando-se em pátios de onde se podia vigiá-los e comandá-los – acabou

77 De forma bem diferente, LeRoi JONES (Amiri Baraka posteriormente) (1967), afirma que nos Estado Unidos da
América as pequenas fazendas nas quais o senhor possuía poucos escravos “o contato mais íntimo entre senhor e escravo
era coisa inevitável (e bastaria mencionar aqui as atividades sexuais constantes e extracurriculares a que eram forçadas
as mulheres escravas por parte dos senhores brancos)” (p.23). Daí a “invenção de mais um tipo de afro-americano, o
mulato” (p.24).
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por se configurar  como território  negro.  Para  os negros desterritorializados da

África  e  trazidos  ao  Brasil  pela  máquina  comercial  europeia,  a  senzala

representava a submissão à brutalidade dos senhores. Porém, não eram só o olhar

vigilante do senhor e a violência do trabalho escravo que estruturavam o cotidiano

dos habitantes da senzala. Foi também no interior dessa arquitetura totalitária que

floresceu e se desenvolveu e se desenvolveu um devir negro, afirmação da vontade

de  solidariedade  e  autopreservação  que  fundamentava a  existência  de  uma

comunidade africana em terras brasileiras. O confinamento na terra de exílio foi

capaz de transformar um grupo – cujo único laço era a ancestralidade africana –

em comunidade (ROLNIK, 2000, p.02).

É possível traçar um  phylum no qual, desde a experiência da escravidão, as pessoas negras

criam  e  recriam  sua  própria  existência  em  um  meio  que  lhe  impõe  impossibilidades.  Assim,  a

transformação do pátio da senzala em terreiro de samba, candomblé e jongo é um acontecimento, uma

criação de vida  em um campo devastado,  que ao  se  atualizar  guarda algo  secreto  que logo  será

atualizado em um novo acontecimento: do terreiro, aos quilombos, às ruas, aos cortiços, às favelas, às

ocupações urbanas78. De uma brecha, de um interstício dá-se o acontecimento. Daí poder-se dizer que a

existência  dos  quilombos  como  brecha  no  sistema  escravista  “projeta  uma  esperança”

(NASCIMENTO, 2006, p.125).

Brechas também são as ruas. Como aquelas nas zonas centrais de Rio de Janeiro e São Paulo, na

segunda metade do século XIX, onde escravos domésticos circulavam intensamente carregando água,

roupas,  cestas de mercado,  dejetos.  Mas essa circulação era cruzada por  aqueles que vendiam ou

alugavam seus serviços cujos ganhos eram destinados a pagar os senhores e, por vezes, com o que

restava, para alugar ou sublocar quartos em cortiços no centro (CAMPOS, 2007). Ao se chegar ao final

do século somavam-se a esses os libertos. Há ainda uma outra via, aquela de escravos fugidos das

fazendas para os centros urbanos, onde poder-se-ia ter o benefício de um certo anonimato, fruto da

dificuldade de identificação dentre a grande massa de pessoas negras se tratava-se de libertos ou

fugidos (ROLNIK, 2000; CAMPOS, 2007). Parece haver, mesmo que por meio de um traçado fino,

uma linha, um  phylum, que conecta essas ruas que passam a exprimir a experiência negra, ou seja,

78 Outro traçado é aquele que persegue esses acontecimentos, sendo assim é sempre um traçado retardatário, por meio da
destruição dos terreiros, quilombos e cortiços. Trata-se, então, de uma linha de vida e de criação e uma outra de morte
que a persegue e busca bloqueá-la. Pode-se seguir esses traçados de vida e tentativas de bloqueios na constituição das
cidades brasileiras em GARCIA, 2009 e CAMPOS, 2007.
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tornam-se componentes de territórios existenciais, e a habitação atual das ruas. Talvez esse traçado

torne-se visível ao se ressoar os enunciados, complementares, daquelas pessoas que habitem hoje as

ruas: “A rua tem um ímã […], acho que é a liberdade” (ANDRADE; COSTA; MARQUETTI, 2012,

p.1255); “a casa é sua, a rua é minha”.

Há,  então,  uma questão  que pode servir  como um guia no trabalho de fazer  emergir  esse

phylum: “como é que a gente consegue, assim mesmo, nessa merda toda, fazer pedaços de territórios

para si” (GUATTARI, 1985, p.114).

10.

Os traçados são muitos, desde as semelhanças entre as habitações produzidas nas ruas por meio

de uma composição entre elementos os mais diversos e alguns barracos nas favelas (FRANGELLA,

2009) – assim, criam-se diferenciações, ou mesmo hierarquizações, entre as habitações na favela a

partir  de  seus  componentes  físicos  que acabam por  assemelharem-se às  habitações  de  rua;  até  o

percurso no qual há a substituição desses elementos, que, pode-se dizer, dão um caráter mais efêmero à

habitação de rua, por materiais mais duráveis como tijolos, cimento, portas de madeira, como é o caso

de Nova Holanda,  cujo efeito é a passagem da  cracolândia  como elemento exógeno no interior da

favela para uma região habitacional da comunidade.

No entanto, não é simples a inclusão das chamadas cracolândias nesse traçado. Afinal, trata-se

de um elemento aberrante. Assim, ao partir da percepção que se trataria de territórios negros passa-se a

correr  o  risco  de  “grudar”  o  significante  cracudo/a à  população  negra  e,  desse  modo,  todas  as

consequências negativas relacionados a ele. Mas buscar se afastar desse risco tem apenas o efeito de

assumir uma homogenização sobre o que se chama de cracolândia e de cracudos/as, reforçando-a com

uma certa fronteira protetiva em relação a uma negritude ideal. Aqui pode-se remeter, por exemplo, à

inicial  ausência de respostas dos movimentos e instituições negras nos EUA à epidemia de AIDS.

Pretendia-se “distanciar 'a comunidade' da culpa e do estigma [relacionados à AIDS] e manter sua

esperança de legitimidade e incorporação plena [à sociedade estadunidense]” (COHEN, 1999, p.35).

Ou seja, questiona-se o papel da heterossexualidade na construção de uma negritude modelo e,

aqui, aponta-se para o papel da manutenção de um distanciamento relativo ao crack e seus contextos a

esse modelo.

Esses significantes – cracudos e cracolândia – encontram-se, por sua vez, em um outro traçado

que tem como efeito o bloqueio sobre a existência por meio de uma homogenização ou unificação. Eles
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não  funcionam  arbitrariamente,  mas  atuam  sobre  corpos  marcados  historicamente  por  outros

significantes – como o de escravo/a, vagabundo/a, impuro/a, bandido/a, invasor/a – que circunscrevem

material e imaterialmente certas existências a um número restrito de probabilidades demarcadas.

Talvez, então, seja o caso de empregar um procedimento de subtração segundo o qual o crack

deixará de ser protagonista, principal. A partir desse procedimento cujo efeito é subtrair o crack como

agente soberano que faz a vida submergir sob seu poder, torna-se evidente que as pessoas vivem, e

vivem juntas.  Assim,  se  é  possível  falar  em “communitas”  em relação  às  chamadas  cracolândias

(ALVES, 2014), seria necessário dizer que não há tanto algo semelhante aos hippies, e de seu uso de

drogas, e a São Francisco de Assis, seus seguidores e sua prática da pobreza (Idem). Lida-se com a

produção de um território negro. Assim que isso se afirma coloca-se um novo problema. Um problema

que não é aquele limitado aos envolvidos diretamente com o crack e com as ações institucionais

relativas àquelas pessoas que dele fazem uso. Ao afirmar a existência desses territórios como territórios

existenciais negros invade-se um campo de interrogações estabelecido e o coletiviza. Isto é, não se trata

de um procedimento restrito à publicização de questões. Coletiviza-se, também, a possibilidade de

colocar novos problemas. A coletivização funciona como tensor permanente dos problemas, tenciona-

se em direção a um exterior. Não se trata mais de crack ou de cracolândia (do mesmo modo, não se

trata de repressão ao tráfico de drogas, quando os corpos encarcerados, baleados, e o próprio território

onde se dão os tiroteios, as favelas, são negros), o problema é de uma comunidade, de um povo, de uma

minoria.

11.

Pergunta-se acerca da funcionalidade de uma certa droga, mas também sobre como ela passa a

ser  um certo componente existencial  e  ganha um caráter  expressivo em relação a uma existência

coletiva. Ou seja, as ditas drogas de preferência parecem emergir de diferentes motivos além daquele

de sua funcionalidade em relação a certos problemas psíquicos anteriores e daquele de um mero hábito

de grupo, incorporado devido a uma certa constrição grupal. Daí poder-se traçar, de forma precisa, a

relação entre o jazz, em particular o bebop, e a heroína (JONES, 1967).

O  bebop  foi  “um extremo”, uma potente injeção de criatividade que levou o jazz, como se

conhecia, para lugares ainda inexplorados, “ele foi o único tipo de ideia que pôde restaurar alguma

excitação e beleza no jazz contemporâneo” (Ibidem, p.202). Junto a essa radical criatividade, vinha um

isolamento social vivido pelas pessoas envolvidas com o bebop, que, afinal de contas, não era estranho:
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eram pessoas negras acostumadas com o tradicional isolamento em relação aos Estados Unidos da

América mainstream, isto é, os EUA branco. No entanto, se era isolamento, era de um tipo diferente,

era uma prática, tratava-se de “um culto de proteção, bem como de rebelião” (Ibidem, p. 204). Dessa

forma, “o cavanhaque, a boina e os óculos [utilizados por músicos do bebop,  como Dizzy Gillespie]

não eram acidentes […], eles apontavam para um modo de pensar, para uma resolução emocional e

psicológica acerca de uma necessidade social  ou atitude,  não tão obscuras assim. Era o início  da

fluência do negro com alguns dos cânones do inconformismo formal ocidental, o que constituía uma

fácil  analogia  emocional  para  os  trezentos  anos  de  inconformismo  não-intencional  que  sua  cor

reafirmava a  cada  instante”  (Ibidem,  p.204).  A partir  daí,  o  “uso  de narcóticos,  demasiadamente

enfatizado, mas ainda assim bastante difundido, não apenas entre músicos e aqueles influenciados de

modo semelhante, mas também entre pessoas negras pobres, deve se tornar compreensível. Usuários de

narcóticos,  em  especial  aqueles  adictos  à  heroína,  isolam-se  e  são  um  grupo  isolado  dentro  da

sociedade. Eles são o grupo mais autoconfiante existente na sociedade […]. Heroína é a droga mais

popular entre pessoas negras porque, parece-me, a própria droga transforma aquela separação normal

das pessoas negras em relação à corrente principal da sociedade em uma vantagem” (Ibidem, p.205).

Tratava-se “de isolar, de maneira ainda mais definitiva, o culto de proteção e rebelião” (Idem).

Assim, cabe perguntar: como o crack funciona, como ele se engrena a certa existência e ganha

uma face expressiva? Talvez, então, fosse o caso de ver o crack, suas cenas de uso, as práticas ao seu

redor, a partir de outra perspectiva. O que se veria ao se deparar com a coexistência, no crack, de

efeitos destrutivos e prazerosos, mesmo terapêuticos, mal e bem em um mesmo corpo? E em relação ao

fato de que essas pessoas habitam as ruas, de que ao se constituírem como povo, o fazem como povo

de rua? O que se veria ao se encarar os corpos negros que constituem esse povo? E em respeito a uma

prática familiar que não é aquela da família biológica, mas sim aquela da emergência de pais e mães de

rua? O que se veria ao se estar diante da encruzilhada onde se encontra a cena de Nova Holanda?

Talvez, tudo gire ao redor do problema: como aprender? Como despojar-se dos clichês, e efetivamente

aprender com os diferentes modos de vida que, desde já, colocam um problema para o mundo enquanto

dado.

12.

Afirmar  a  existência  de  um território  negro  não se limita  a  constatar  que  nele  há  grande

quantidade  de  pessoas  negras.  Fala-se  em um território  negro  por  este  estar  conectado  a  outros
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acontecimentos que deram vida aos terreiros, quilombos, ruas, favelas e ocupações. Mas não apenas

isso. Ao enunciar a existência de um território negro indica-se uma genealogia. Conecta-se tal território

a outros, mas ao mesmo tempo aponta-se sua diferença essencial em relação a eles. Assim, não é por

acaso que se diz acontecimento. O aparecimento e manutenção das chamadas cracolândias são envoltos

em um certo mistério. É possível se aproximar de certos motivos para a presença nessas cenas, mas não

para o aparecimento disso que acaba por se configurar como uma composição inédita: uma habitação

coletiva nas ruas – e no caso do Rio de Janeiro, no interior de favelas; uma manutenção coletiva da

existência por  meio de atos de solidariedade,  como expressa nos chamados à equipe do CR para

atender outras pessoas nas cenas; por modos de produzir renda nas ruas, seja pela reciclagem, pela

venda de copos de água ou mesmo por pequenos roubos; pela presença de pais e mães de rua, como

são chamadas algumas pessoas que parecem exercer  certo cuidado,  mas também aconselhamento,

intervenção em discussões,  brigas e mediação de conflitos –  quando, por exemplo, existem casos de

roubo entre as pessoas que ali habitam – práticas que denotam menos uma ausência familiar que faria

aparecer uma figura parental onde não há, e mais uma prática estratégica de conexão e aliança (Assim,

ao ser questionado pela médica do CR em relação à idade da pessoa que ele se dirigia como pai, ou

seja, ao ser confrontado com a impossibilidade biológica de sua filiação, um homem deu de ombros e

respondeu: “...mas ele é meu  pai de rua”.  No cotidiano do CR apareceram quatro pessoas – duas

mulheres e dois homens – chamadas de pais e mães de rua); pelo  funk; pelo crack como substância

territorializada, conectada a uma existência que ao mesmo tempo lhe dá uma função existencial e o

torna expressivo; e, principalmente, pelo traçado de uma existência, de um território, por entre um

campo de impossibilidades, por entre essa merda toda.
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Os princípios de uma clínica na rua e os funcionamentos do crack

“[…] tampouco me agradam esses novos especuladores em idealismo, […], que

hoje reviram os olhos de modo cristão-ariano-homem-de-bem, e, através do abuso

exasperante do mais barato meio de agitação, a afetação moral, buscam incitar o

gado de chifres que há no povo”

Nietzsche, 1998, p.145

1.

Saímos da clínica ainda pela manhã. O dia estava fechado, parecia que a qualquer instante

começaria a chover. Caminhávamos em direção ao viaduto, o ACS, a ACS, eu e mais 4 pessoas –

tratavam-se de duas psicólogas, uma assistente social e uma dentista; supus que tal participação era

parte de algum tipo de formação acadêmica, um estágio ou uma residência. Estávamos nos preparando

para atravessar a avenida e pular a poça, quase  permanente, que toma parte do asfalto e cessa no meio

fio da calçada, quando um senhor, sentado em uma cadeira, chamou a ACS. Falou que debaixo do

viaduto ficava uma senhora que estava muito mal de saúde, “pra morrer mesmo”, e completou: “é

craqueira”.

Começamos a caminhar pela estreita passagem entre o viaduto e o muro da linha férrea. Ao

passo que adentrávamos, o viaduto se erguia e abaixo dele começavam a aparecer alguns cômodos

produzidos com tapumes e lençóis.  Quando encontramos um desses abertos e habitado por quatro

pessoas, a ACS pediu licença, apresentou-se explicando rapidamente o trabalho do CR e oferecendo

alguns preservativos. As pessoas agradeceram, mas não passou disso. Depois de um breve silêncio a

ACS perguntou se conheciam uma senhora que ficava por ali e estava passando mal. Um rapaz disse

que sim, já informando seu nome e que estava em uma das últimas casas.

A encontramos, ela parecia já saber porque a equipe se direcionava a ela. A ACS se apresentou,

falou brevemente do CR, e perguntou como ela estava, já dizendo que se quisesse poderia ir para a

clínica para uma consulta com a médica e para fazer os exames que precisasse. Enquanto a ACS falava,

a senhora a olhava, parecia haver uma imensa calma em seu olhar, logo respondeu dizendo que estava

tomando alguns remédios e estava se sentindo melhor. A ACS novamente a convidou para a clínica,

disse que a acompanharia e depois retornaria com ela até ali, ela agradeceu, mas recusou. Então, a ACS

disse que na sexta-feira, estávamos em uma quarta, ela voltaria para irem juntas à clínica. A senhora
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esboçou um sorriso e concordou, foi enfatizado que era um combinado e a ACS repetiu: sexta-feira, o

sorriso apareceu mais abertamente agora. Já tínhamos nos despedido da senhora, e caminhávamos em

direção à passagem para a linha do trem, através de um buraco no muro, quando vimos que uma mulher

chegou e iniciou uma conversa com a senhora. A ACS pediu que esperássemos, foi o que fizemos. A

conversa não demorou. Logo, a mulher veio em nossa direção, deu alguns passos, parou, abaixou sua

cabeça com as mãos no rosto e começou a chorar de modo discreto. A ACS prontamente foi em sua

direção,  colocou a mão em um de seus  ombros  e  começou a  falar.  Aguardávamos de uma certa

distância, quando a ACS voltou e disse que a mulher estaria ali na sexta-feira também, acompanharia a

amiga à clínica. Contou-nos que a mulher chorava, pois já tinha feito de tudo para tirar a amiga dali,

mas ela sempre voltava.

Enquanto a ACS nos contava o dialogo, lembrei do caso de um usuário do CR, que também

ficava embaixo daquele viaduto. Assim que se abriu uma brecha nas falas, perguntei à ACS sobre ele.

Falou que depois que pediu para ser internado, não foi mais visto ali. A primeira vez que o encontramos

também foi por meio da informação de outra pessoa. Ele estava muito magro, não tinha forças para

sentar, ficava deitado em um colchonete em cima de uma estrutura de madeira e metal, parecia se tratar

de  um “burro  sem rabo”,  sem rodas.  Um lençol  separava seu  espaço  particular  da  passagem.  O

processo foi o mesmo, apresentação do CR e convite para ir à clínica, falou-se em pegar uma cadeira de

rodas, já que percebeu-se que ele não conseguiria andar até a clínica. Ele rejeitou e se manteve em

silêncio, mesmo quando lhe perguntavam algo. Aconteceram diversas visitas como essa. Em outra

tentativa, aceitou a proposta de que levassem para ele algum lanche. A proposta apareceu depois de um

rapaz,  que  também  ficava  embaixo  do  viaduto,  informar  que  aquele  que  os  ACSs  estavam

acompanhando, não comia nada. Os ACSs revezavam-se levando biscoitos e leite em pó pronto para

ele,  quando conseguiam,  levavam uma quentinha.  Em uma dessas visitas  ele surpreendeu o ACS

pedindo para ir à clínica, queria se internar: “não posso voltar para casa assim”. Depois pude entender

que havia um pragmatismo nesse pedido de internação. Após os resultados de seus exames, viu-se que

ele não tinha contraído tuberculose ou o vírus HIV. Ele estava simplesmente muito magro. As refeições

que os ACS levavam eram as únicas que tinha. Foi o diálogo com uma outra usuária do CR que me fez

compreender  o  pragmatismo de algumas pessoas  em relação a  essas  internações:  “estava  ficando

gordinha já, encontrei um conhecido meu lá que quase não reconheci, tava gordão”. Não tive mais

notícias desse rapaz após sua internação.

Continuamos nosso percurso em direção à linha do trem. Conversávamos quando passamos
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pelo buraco no muro. Chegamos, assim, a um ambiente muito diferente daquele anterior. De um lado

era possível ver algumas galinhas em um pequeno cercado; de outro, um pequeno imóvel de tijolos,

sem reboco e um lençol funcionando como porta, ao redor mato. Ao passar entre o cercado e o imóvel,

à esquerda, vimos um pequeno córrego de concreto. Um homem fazia sua barba, molhava sua lâmina

de barbear na água que circulava. O ACS aproximou-se e quando o homem o viu, sorriu de um modo

que me pareceu transmitir realmente alegria. Acompanhei o ACS ao caminhar até o local. Quando olhei

a água, ela parecia limpa e me surpreendi ao ver alguns pequenos peixes. O ACS, assim que os viu

também, logo perguntou se eles cresciam, ao que o homem respondeu: “não cresce, porque a gente

come. Vinte desses dá pra mastigar”. O ACS perguntou como ele preparava os peixes, se ele fritava, o

homem disse que os cozinhava e comia-os inteiros. Nisso terminava de fazer sua barba e a ACS nos

chamava. Como de costume, o ACS perguntou se estava tudo bem com a saúde dele e o convidou para

ir à clínica. O homem disse que até onde sabia estava bem, mas se precisasse de algo iria na clínica.

Começamos nossa caminhada pela linha do trem, ainda conversávamos sobre os peixes, não sei

se a conversa me distraiu muito, mas me pareceu que de forma inesperada chegamos a um aglomerado

enorme de pessoas. A ACS se dirigiu a um grupo de mulheres, depois nos informou que voltaria para a

clínica com uma delas que estava grávida. Circulávamos entre as pessoas distribuindo alguns insumos,

em um lado da linha do trem, próximo a um muro, enquanto algumas pessoas usavam crack, outras

conversavam, algumas estavam deitadas, um homem circulava anunciando que tinha maconha e crack

para vender. Do outro lado da linha do trem, um pouco mais distante dessa aglomeração maior, víamos

alguns quartos. O ACS reconhece uma usuária do CR em um desses – lençóis, plásticos e alguns

tapumes de madeira o formavam – logo se aproximou e a chamou pelo nome, precisava lhe entregar os

remédios do tratamento de tuberculose. Ela estava com uma peruca rosa, e enquanto mexia nos fios de

cabelo que chegavam a brilhar, respondeu o chamado do ACS dizendo que a pessoa que ele procurava

não estava ali. Ele deu uma grande gargalhada. Mais duas pessoas estavam no quarto, sentadas em uma

cama. Ao ver que uma delas, um homem, estava preparando os apetrechos para usar o crack, o ACS

chamou as quatro pessoas que nos acompanhavam para chegar mais perto para poderem ver “como é o

crack”.

Não foi o homem que deu a “oficina de crack”. A mulher que estava ao seu lado que explicou

que, na tampa de alumínio de um copo plástico, de um lado, faz-se um buraco com o polegar do qual

sairá a fumaça que será inalada, do outro, são feitos pequenos furos sobre os quais colocam-se cinzas

de cigarro e o crack por cima delas. (Nisso, o homem ao seu lado mostrou uma pedra de vinte, ou seja,
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um cristal  de crack cujo valor é vinte reais.  Iniciou-se uma breve conversa na qual ele disse que

fumaria em poucos dias aquela pedra, já outra pessoa disse levaria duas semanas). Após mostrar todo o

processo de preparação, ela parou e disse que não ia fumar na nossa frente, tinha vergonha: “tem gente

que fuma na frente de vocês, eu não”. Foi possível perceber, então, que para ela, fumar na frente da

equipe era signo de uma certa dominação da droga em relação à pessoa que a usa: “tem gente que é

dominado pela droga, que se deixa dominar. Eu controlo a droga, ela não me controla” e continuou ao

afirmar que “eu usaria menos, tipo só no fim de semana, se eu tivesse minha casinha, meu dinheiro,

mas não é assim”. “Dá pra ver quando o pessoal se perde na droga, você vê que tá todo cheio de craca”,

ao ter falado isso, ela olha e passa a mão em uma de suas pernas, indicando onde estaria a sujeira de

alguém que se perdeu na droga.

Começou-se a falar sobre a pedra de vinte na mão do homem, falou-se sobre as diferenças de

tempo de consumo. Ao manter a pedra em sua palma da mão, o homem conta que ela duraria dois dias,

a mulher com a peruca rosa, em um tom que parecia misturar surpresa com o dito pelo homem e

prudência em relação a um certo limite próprio, disse que, por sua vez, aquela pedra duraria umas duas

semanas. “O crack é tipo a cocaína, só que mais forte”, fala a mulher que mediava a oficina, “dizem

que o crack mata em seis meses, tô nessa vida há dez anos e não morri... quer dizer, morri socialmente,

como dizem, mas a carne está aqui”, analisa o homem por sua vez; “tô nessa vida desde os 19, tô com

27”, completou a mulher com seu apetrecho pronto, mas sem usá-lo, em sua mão.

Certo silêncio se estabelece, mas logo ele é quebrado por uma das pessoas que acompanhavam

o percurso do CR, ao perguntar para o ACS sobre os cachimbos. Ele mostrou os restos de copos

cortados no chão – muitas vezes, após o uso, corta-se o copo para poder raspar o seu fundo, buscando

aproveitar o crack ainda não fumado que ali se aglomera, ao dizer que usava-se mais o copo mesmo.

Mas nisso, enquanto o ACS falava, a mulher que se preparava para tomar seu remédio que lhe foi

entregue, parou e retirou da sua bolsa seu cachimbo: “sabe o filtro que nem aquele que vocês tem em

casa… então,  a  gente  pega  esse  caninho  dele  e  nós  mesmos fazemos  a  adaptação”.  Enquanto  o

cachimbo passava pelas mãos das quatro pessoas que participavam da oficina, o ACS calculava junto à

dona do artefato quanto ela tomou dos remédios e quando deveria ir à clínica para retirar mais, para

assim continuar seu tratamento.

Em paralelo a essa conversa, vejo que dezenas de pessoas que se encontravam próximas à

parede do outro lado da linha, começam a andar rapidamente em nossa direção. Chamo a atenção do

ACS, olha-me e, como nesse olhar afirmávamos a mesma suposição, tratava-se da polícia: “são os
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urubus”, alguém passando por nós diz. Entrega-se o cachimbo para sua dona, todos se preparavam para

movimentar-se também, havia algo de encenado, naquela caminhada da polícia pela linha do trem e do

movimento que imprimia sobre as pessoas que ali se encontrava, mas logo o homem nos fez saber

como se imprimiu e se imprime tal movimentação: “eles vêm aqui, não prendem os bandidos, não

prendem quem vende, aí bate na gente mesmo”.

As pessoas da linha seguiram uma direção, nós, outra. Andávamos rumo à força que as repelia.

Eram três policiais, todos segurando suas armas, dois com fuzis e um deles com uma pistola. Ao

passarmos ao seu lado, demos mais alguns passos, e vimos que eles se dirigiam para uma das saídas da

linha. Não sei dizer se foram impulsionados pela presença da equipe. Aguardamos um pouco, assim

que os perdemos de vista fizemos nosso caminho de volta. Andávamos em uma direção e, agora, as

pessoas que dali tinham saído, voltavam e passavam por nós. Dentre elas estava aquela de cabelo rosa.

Com um daqueles sorrisos que, ao mesmo tempo, parecem acolher e expor a ingenuidade de a quem ele

é destinado, ela olhou para as pessoas que acompanhavam o trabalho do CR e disse, sem parar seu

trajeto: “olha as curiosas aí. Tão aprendendo o que é a vida”. Chegamos à clínica. Não choveu.

Mais do que uma descrição ou um elogio, talvez aponte-se uma tarefa: tem-se que aprender o

que é a vida. Pode-se retornar ao início do fragmento etnográfico e relê-lo com essa tarefa em mente.

Talvez seja o caso, ainda, de ver e pensar, por um lado, toda atividade do CR como esforço de cumprir

essa tarefa e sobretudo, por outro, ver e pensar que se pode efetivamente aprender o que é a vida a

partir daquelas que se encontram nas ruas, nas cenas. Para isso parece necessário um aprendizado ainda

anterior, aprender a ver, a pensar, como também a falar e escrever. Trata-se de ser capaz de manter uma

oposição a um estímulo (NIETZSCHE, 2000), especificamente a um estímulo de julgamento e a um

ímpeto de salvação, para assim ser possível aprender com tais vidas. (Por sua vez, essa incapacidade de

não reagir, incapacidade mesmo fisiológica de não julgar e não ser salvador, é uma ilustração do que

seria chamado comumente de vício). Mas não se trata de um procedimento simples. Existe sempre a

possibilidade de se estar indo rápido demais, de logo reagir, principalmente nos casos onde há vida e há

também o crack. Dá-se daí a necessidade de ter como tarefa aprender. 

2.

Muitos olhos miram o crack, e muito diz-se a partir dessas visões. Por muitas vezes, tais olhos

funcionam como diferentes lentes de um grande olho desinteressado que chegaria a conclusões acerca
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do  crack  em  si.  Impõem-se,  assim,  verdades,  seja  por  meio  de  conteúdos  farmacológicos  e  de

conteúdos sociais que passam a ocupar o crack – a rapidez de sua ação, a brevidade de seus efeitos e o

salto dessas para a dependência, como se essa fosse um mero efeito lógico da rapidez e da brevidade; o

pulo da dependência para a marginalidade e, logo, para a criminalidade. Nesse pulos e saltos torna-se

visível algo que não se restringe a eles, mas que atua desde o início desse trabalho de erigir verdades, a

saber: um procedimento de fé que permite que se acredite chegar ao fato bruto, o ponto no qual não há

outra interpretação, ou melhor, onde não há mais interpretação, apenas a verdade do crack. A partir

desse instante tal verdade passa a ser instauração de um modelo, arma de julgamento e apelo a uma

salvação. Daí pode-se entender o ato de posicionar a abstinência, mesmo breve, como condição para

qualquer  tratamento:  “a  gente  vai  te  ajudar,  mas  você tem que  parar  de  usar  drogas”,  com suas

inúmeras variações. Lida-se nesse enunciado, de modo simultâneo, com um julgamento direcionado a

uma vida que se afasta de um certo modelo, aquele de uma vida abstinente, e a emersão de um salvador

porta-voz e defensor desse modelo de vida. O que parece importante aqui é que, ao se atentar os

ouvidos, pode-se escutar, de modo concomitante a esse enunciado, aquele outro: “sabia que eu podia te

fuder”.

Aponta-se essa concomitância ao se tornar visível o efeito do enunciado “a gente vai te ajudar,

mas você tem que parar de usar drogas” já que é menos aquele de gerar um processo de abstinência, e

mais o abandono dos tratamentos79. Como durante um atendimento noturno às margens da Avenida em

frente à clínica, um rapaz falou sobre uma dor de dente muito forte proveniente de um pedaço ainda

não extraído, disse que o dentista que o atendeu lhe informou que não poderia usar drogas pesadas no

período  de  cinco  dias  que  antecederiam  o  procedimento,  o  rapaz  então  não  o  realizou.  Foi-lhe

informado que era importante retirar aquele pedaço, que enquanto estivesse ali geraria dor. Perguntou

de novo sobre o tempo que precisaria ficar sem usar crack, teve como resposta que o importante era ele

marcar e comparecer ao consultório do dentista da equipe, e que seria ideal diminuir o uso. Combinou-

se  que  segunda-feira  da  semana  seguinte,  estávamos  em  uma  terça-feira,  ele  compareceria  ao

79 Nesse sentido, COPPEL e DOUBRE (2012) relembram os estudos realizados nos EUA e Grã-Bretanha, relacionados à
tentativa de conter por meio da abstinência a epidemia de AIDS entre as pessoas que faziam uso de drogas injetáveis,
cujo dado de 80% de recaídas permite concluir que “era ilusório esperar combater a epidemia de AIDS entre injetores
pela abstinência” (p.23). A autora e o autor ainda apontam para o surgimento da política de redução de riscos ou danos
associados ao uso de drogas como aliança entre saberes clínicos e aqueles das pessoas usuárias a partir da qual se dão
modificações nos modos de consumo, como aquele do compartilhamento de seringas, assim como migrações para o uso
de outras drogas mais distantes dos riscos de contaminação pela doença, tanto aquelas circunscritas no campo legal,
como aquelas utilizadas nos programas de substituição, a metadona é uma exemplo, quanto aquelas cercadas no campo
da ilegalidade. Ver também LANCETTI (2009), em especial o capítulo intitulado “Redução de danos como ampliação
da vida”. 
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consultório, ele concordou.

De modo mais sistemático, há muitos relatos nos quais tendo sido informadas por médicas(os)

que era necessário parar de usar crack para poder tomar os medicamentos para tratar a tuberculose, as

pessoas suspendiam o uso dos remédios para fazer uso da substância, ou seja, seguiam a recomendação

de não utilizar concomitantemente as duas drogas, os medicamentos e o crack. Diferentemente, ao se

informar que o importante é a manutenção do tratamento, sendo ideal uma certa diminuição do uso do

crack, amplia-se a possibilidade de altas por cura. Assim, passam a emergir novos enunciados: “falam

que doidão não toma remédio, eu tô aqui para tomar remédio”, ou seja, visualiza-se um campo no qual

ser doidão e se tratar não estão em oposição. Vê-se também um campo onde o uso não torna tanto a

pessoa usuária e o serviço que a atende como reféns das verdades do crack.  Assim, o enfermeiro

informou a um usuário que estava usando crack em uma cena onde ele poderia encontrar a equipe,

explicou como chegar à clínica, e ao relatar o acontecido disse que informou por informar já que achou

que quando passassem os efeitos do uso o usuário não iria se recordar do encontro e muito menos das

informações. Para surpresa do enfermeiro, no mesmo dia o usuário apareceu na clínica.

Dessa forma, o anunciado “a gente vai te ajudar, mas você tem que parar de usar drogas” se

ergue de um modelo, assim como ergue esse  modelo que emerge como um defensor da vida, um

protetor da vida, mas funciona por meio da negação das vidas que dele fogem. Ou seja, trata-se de uma

luta contra a vida em defesa de um certo modelo de vida abstinente. Modelo sempre vazio tendo em

vista que parte de um vício de base, o vício de julgar. Compreende-se, então, quando diz-se narcóticos,

entorpecimento, aguardentes ao referir-se a moral, ao “bom”, a certas ideias e ideais (NIETZSCHE,

1998). Efetivamente, a questão da droga extrapola àquela das substâncias.

Nesse momento, retorna-se à tarefa imposta por aquela mulher de cabelo rosa: aprender o que é

a vida. E as vidas em relação com o crack colocam a verdade do crack em questão, a problematizam:

“tem gente que fuma na frente de vocês, eu não”; “eu controlo a droga, ela não me controla”; “falam

que doidão não toma remédio, eu tô aqui para tomar remédio”. Aqui, então, não se deve tomar como

objetivo a justificação ou legitimação dessas problematizações.  Uma busca que poderia partir  dos

enunciados nas cenas e chegar, novamente, a um critério de verdade estipulado pelo crack em si, logo

aplicado sobre os mesmos enunciados como julgamento.  Possivelmente,  também não é o caso de

meramente reproduzir os enunciados para além das cenas, transformando-os em critérios de verdade

deslocados. Pode ser que a questão seja aquela de como fazê-los passar, como fazê-los extrapolar seu

campo próprio,  e  ao mesmo tempo fazê-los variar  para  poderem funcionar  onde,  talvez,  eles não
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tenham força para tanto.

3.

Diz-se que o CR funciona mais por princípios do que por metas quantitativas (MACERATA,

2015), e tais princípios seriam aqueles do SUS, ou seja, universalidade, integralidade e equidade. Mas

há algo mais,  existem mais  detalhes.  Pode-se dizer  que há uma complexa rede de princípios em

funcionamento no cotidiano do CR Manguinhos que não se resume a uma radicalização desses três

princípios por meio de suas aplicações cotidianas no serviço em contato com aquelas pessoas que estão

na rua. Concretamente existem processos nos quais estratégias, ações e suas consequências agenciam-

se a partir de um problema específico e em um espaço-tempo dado. Talvez, de modo voluntário, pode-

se ter em mente que tal agenciamento configura-se como a aplicação de um princípio estabelecido. No

entanto,  as variações concretas dos problemas, das estratégias,  das ações e de suas consequências

impõe uma variação ou uma mutação completa do princípio inicial. Essas variações tornam possível o

trabalho do serviço em seu encontro com aquelas que manejam suas existências nas ruas. O serviço

varia a partir da variação das vidas que ele encontra. Assim, a criatividade profissional do CR apressa-

se para poder engrenar-se à criatividade existencial daquelas na rua. Desse modo que se pode dizer que

a rua impõe problemas ao serviço. Por isso há “um esforço”, “um compromisso” por parte da equipe,

como diz a médica do CR, mas “a tensão permanece”.

Há ainda uma atividade paralela e posterior de composição teórica de um princípio. O momento

no qual  se  busca compor  as estratégias,  as  ações e suas  consequências  concretas  sobre  um certo

problema para criar um princípio que deverá retornar ao campo prático em questão e poderá extrapolá-

lo em direção a outros. Procura-se, assim, dar um tratamento teórico sobre a prática, cuja utilidade

dependerá do tratamento prático dado à teoria. Daí poder dizer que se trata de uma atividade paralela,

já que parece que ela é lateral à prática, como uma presença virtual teórica da prática, e ao mesmo

tempo posterior, quando a prática lateraliza-se e passa a ser uma presença virtual prática da teoria. Pode

se dizer que se emprega uma atividade de revezamento entre teoria e prática80. Assim, destacam-se,

aqui, 3 princípios – distintos abstratamente e misturados em seus funcionamentos concretos – são eles:

o de subtração, o de passagem e o de engate.

80 Compreende-se, assim, quando Deleuze, ao dialogar com FOUCAULT (2004), diz que “[n]enhuma teoria pode se
desenvolver sem encontrar uma espécie de muro e é preciso a prática para atravessar o muro” (p.70).
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4.

O princípio de subtração é colocado em funcionamento pelo CR, e contra sua própria natureza.

Recorda-se que o CR Manguinhos nasce orbitando ao redor do crack – a proposta de lhe dar vida

deriva-se do que foi chamado de especificidades de Manguinhos: pontos de uso intensivo de crack e

outras drogas. Não só o serviço, mas as ruas e as vidas que as habitam estariam plenamente sob a força

do crack. Não haveria necessidade, então, da pergunta: “você está precisando de alguma coisa da área

da saúde?”. Desde já ter-se-ia a resposta: “precisa-se parar de usar crack”. Dessa maneira, a pergunta é

um ato componente desse princípio de subtração. Não que se finja não ver o crack, se vê, conversa-se

sobre ele, mostra-se como ele é usado. Subtrai-se o crack como “a pedra que mata”, como inimigo a ser

combatido, como agente de uma epidemia, que necessariamente eclipsa a vida. Em suma, subtrai-se o

crack como principal, como protagonista. Torna-se possível, assim, olhar para as vidas nas cenas em

toda sua complexidade e, ao mesmo tempo, conjurar aquele procedimento segundo o qual tais vidas são

colocadas sob o jugo de um certo modelo, vazio, de vida.

Por meio desse princípio pode-se pretender aprender algo da vida, na qual o crack passa a

funcionar como um componente ou mesmo como meio de destruição. Portanto, não há motivos para se

considerar o crack em si, apenas o crack e a vida. Logo, tal princípio torna possível  ver  o crack por

outras perspectivas. Pois, ao subtrair o crack como protagonista deixa-se de ver todas as vidas que com

ele se relacionam submetidas a seu poder gravitacional. Desse modo, pode-se buscar apreender como o

crack funciona em relação a uma vida, passa a ser possível perguntar: “[o] que a droga faz por você?”

(Khantzian; Albanese, 2008, p.02). Mas não só isso. O princípio de subtração permite que não se veja o

crack onde ele não está, afinal, como disse uma integrante do Movimento Nacional da População de

Rua, nem todo mundo que está em situação de rua faz uso de substâncias psicoativas81. Conjura-se,

desse modo, o espraiamento do ciclo crack-cracolândia-cracudos sobre as vidas que se encontram na

rua. 

Mas não só em relação ao crack esse princípio funciona. Ao avaliar uma possível integrante da

equipe considerou-se que ela ainda pensava como quem trabalha com HIV. Ou seja, assim que se

obtinha um diagnóstico positivo em relação à doença, tudo passava a girar em torno dela.  Ela se

tornava protagonista e a vida, e essa era a avaliação da equipe, deslizava para penumbra. De modo

semelhante, ao lidar com uma possível centralização em relação aos procedimentos biomédicos, tende-

se a subtraí-los para assim despontarem outros modos de proceder, como aquele das pessoas que atuam

81 Fala presente no curta metragem “Consultório na Rua - A rua não é um mundo fora do nosso mundo”, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=ek9iWTv3hig
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como ACS. Mas, repete-se o enunciado da médica, “a tensão permanece”, e o perigo de tudo girar em

torno dos procedimentos biomédicos é constante.

A importância de tal princípio é apontada por uma pessoa integrante do CR do centro da cidade

do Rio de Janeiro: “Se a gente tivesse visto o menino antes, feito um atendimento para além da coisa do

crack... da tensão da assistência social, ele não teria morrido. A gente ficou nessa do vício do crack,

mas o problema era outro [...]” (MACERATA, 2015, p.208).  Aqui, volta-se à pergunta  “você está

precisando de alguma coisa da área da saúde?”. Ela emerge como um ato próprio a esse princípio:

desloca o crack do centro da cena. Ao mesmo tempo, tal pergunta já atua em relação a outro princípio,

aquele da passagem. Ela ao mesmo tempo conecta e diferencia tais princípios.

5.

O princípio de passagem: busca-se fazer  algo  passar. Ou seja, não há passividade no ato de

escuta colocado em prática pelo CR a partir da pergunta “você está precisando de alguma coisa da área

da saúde?”. E, obviamente, não há passividade ao respondê-la, mesmo que a resposta seja um longo

silêncio. Busca-se instaurar brechas, meios de passagens entre a rua e o serviço. Assim, parte-se do

pressuposto segundo o qual o caráter institucional de um serviço funciona como uma barreira ao seu

encontro com o fora e, ao mesmo tempo, como meio para sua irradiação em direção ao exterior. Em

outras palavras, trata-se de bloquear ou filtrar os efeitos do fora sobre si e configurar o fora a partir de

si. Assim, ao mesmo tempo que se escuta uma pessoa usuária de um serviço trata-se de instalar um

sistema de detecção que ignorará aquilo que possui força transformacional e encontrará ancoragens

institucionais no fora82. Desse modo pode-se traçar uma linha sobre uma multiplicidade e, a partir de si,

constituir  o  par  de  um  sistema  binário  (médico-paciente,  policial-criminoso,  assistente  social-

desassistido); e fixar nas particularidades encontradas nesse par as atribuições relacionais gerais (o que

é um dependente químico e como se deve dar a relação entre ele e uma instituição).

82 Talvez caiba aqui um caso exposto por DELEUZE (2010a), em uma entrevista concedida em conjunto com Guattari, que
parece ilustrar o dito: “Uma mulher chega para uma consulta. Ela explica que toma tranquilizantes. Pede um copo com
água. Depois fala: 'Compreendo, tenho uma certa cultura, estudei, gosto muito de ler, e no entanto: neste momento passo
o meu tempo a chorar. Já não posso suportar o metrô... E choro mal leio qualquer coisa... Vejo a televisão, vejo as
imagens do Vietnã: já não posso suportar...' O médico não responde grande coisa. A mulher prossegue: 'Fiz a
Resistência... um pouco: fui caixa para as cartas'. O médico pede uma explicação. 'Sim, não compreende, doutor?
Chegava a um café e perguntava, por exemplo: há qualquer coisa para René? Davam-me uma carta para transmitir...' O
médico ouve René, desperta: 'Por que é que disse René?' É a primeira vez que se interessa por uma questão. Até aqui ela
tinha falado do metrô, de Hiroshima, do Vietnã, do efeito que tudo isso lhe provoca no seu corpo, o seu desejo de chorar.
Mas o médico pergunta apenas: 'Olha, olha, René... o que é que René evoca?' René, alguém que renasceu [em francês re-
né: renascido]? O renascimento? A resistência nada significa para o médico, mas renascimento entra no esquema
universal, o arquétipo: 'Você quer renascer'. O médico reencontra-se aí: finalmente, o seu circuito. E força-a a falar do
seu pai e da sua mãe” (p.342).
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O “você está precisando de alguma coisa da área da saúde?” é o momento de abertura, mas

depende de uma atividade para que se fluam fragmentos do fora em direção ao interior institucional. É

o momento no qual se coloca um problema:  “não quero mais um laudo”, reponde uma pessoa ao

convite de ir para a clínica, “já fui internado três vezes... mais um laudo?!” e prossegue “é, porque não

adianta internar, eu escuto vozes e a única forma de parar de ouvir é quando uso crack, e quando uso

forte”.  Impõe-se,  assim, um problema à clínica:  como atuar na rua?;  a uma ideia estabelecida de

saúde83: não se trata, então, de autodestruição, mas de uma procura terapêutica?; às verdades instituídas

ao redor do crack: há um funcionamento terapêutico do crack?

Não se trata, assim, de dar voz às pessoas que frequentam as cenas de uso de crack84, tendo em

vista que o cotidiano do CR joga luz sobre os diversos diálogos, práticas e saberes presentes nessas

cenas. O que parece ocorrer é que, ao serem integrados ao fato institucional majoritário por meio do

funcionamento dos termos “crackudos/as”; “viciados/as”; “dependentes” e suas respectivas posições

sociais, inclusive, relativas às instituições, funciona um bloqueio aos seus saberes, seus discursos e suas

práticas, ou seja, um bloqueio às suas possíveis intervenções sociais e institucionais.

É nesse sentido que as associações, federações e movimentos sociais, por vezes também através

de certos significantes, buscam operar uma ruptura nesses bloqueios, efetuando também um processo

de  avaliação  das  instituições  e  intervindo  em  seu  funcionamento  por  meio  dos  modos  a  eles

disponíveis. Ou seja, passa-se a colocar as instituições em jogo.

O princípio de passagem é aquele segundo o qual procura-se, ativamente, fazer algo passar. Não

se trata de espontaneísmo. Há uma atividade que parte da compreensão de que sobre as minorias, por

vezes “minorias das  minorias”,  se instalam os  bloqueios mais  fortes.  Desse modo,  busca-se  criar

situações nas quais aquelas pessoas que estão na rua possam falar por si mesmas85 e, por outro, procura-

se criar aberturas, brechas institucionais, por meio das quais os problemas postos por essas falas, por

essas existências, possam afetar a instituição. Daí a importância e efetividade da figura ACS como

profissional de saúde, aquela pessoa cuja experiência comunitária a torna especialista em uma equipe

de saúde: trata-se do fora dentro do serviço. A figura do ACS é aquela no qual ocorre o tratamento dado

83 Pode-se pensar então que é o momento que se chega à conclusão de CANGUILHEM (2005), segundo a qual: “Saúde
não é um conceito científico, é um conceito vulgar. O que não quer dizer trivial, mas simplesmente comum, ao alcance
de todos” (p.37).

84 A esse respeito cabe uma frase de FOUCAULT (2004), dita em dialogo com Deleuze: “Ora, o que os intelectuais
descobriram recentemente é que as massas não necessitam deles para saber; elas sabem perfeitamente, claramente, muito
melhor do que eles; e elas dizem muito bem. Mas existe um sistema de poder que barra, proíbe, invalida esse discurso e
esse saber” (p. 71).

85 No mesmo dialogo com FOUCAULT (2004),  Deleuze afirma que “Quando [Foucault]  organizou o GIP (Grupo de
Informação sobre as Prisões) foi baseado nisto: criar condições para que os presos pudessem falar por si mesmo” (p. 70).

100



pelo fora comunitário ao dentro de um serviço de saúde e, ao mesmo tempo, o tratamento dado pelo

dentro desse serviço a esse fora comunitário86. Trata-se daquela profissional que irá conjurar contra a

instituição como o centro de uma existência,  afinal há a comunidade,  e  oferecer à comunidade, a

instituição como um possível componente existencial87.

A partir daí pode-se compreender o relato no qual uma ACS, ao ouvir a solicitação de uma

ordem de internamento por parte de um funcionário do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente (CEDECA) para uma mulher – cujo marido havia morrido recentemente, mãe de quatro

crianças e cuja casa seria perdida, já que havia recebido uma ordem de despejo – que havia sido

encontrada momentos antes de servir veneno de rato para si e para sua família, e o comprometimento

desse em garantir as quatro vagas em um abrigo para as crianças, expõe que considera “um absurdo

mandar para um hospício  uma mulher  que vivia tamanho drama e,  ainda mais,  separá-la de suas

crianças” (LANCETTI, 2009, p.89). A ACS estabelece rupturas no funcionamento da instituição como

centro  (não  transformar  “um  tamanho  drama”  social  em  caso  de  internação  psi),  e  enquanto

profissional de uma instituição consegue na própria comunidade meios de agir em relação ao problema

enfrentado  (negociações  para  conseguir  cestas  básicas,  para  impedir  o  despejo  e  conseguir

acompanhamentos institucionais adequados à existência da família).

Diz-se,  assim, que não seria de outro lugar,  senão do ACS, que emergiria  a complexa e a

polivalente questão: “você está precisando de alguma coisa da área da saúde?”. Retorna-se a ela: um

ato próprio a esse princípio – instaura aberturas e brechas institucionais. Mas logo ela passa a atuar em

relação a outro princípio, aquele de engate. Novamente, ela ao mesmo tempo conecta e diferencia os

princípios.

86 LANCETTI (2009) chama essa condição da figura do ACS de paradoxal: “são ao mesmo tempo membros da
comunidade e integrantes da organização sanitária. E nesse funcionamento radica sua potencialidade” (p.93). Ver,
sobretudo, o capítulo  “A potência terapêutica dos agentes comunitários de saúde”.

87 Não é surpresa verificar a precariedade das condições de trabalho de ACS. Baixos salários, pouco amparo legal, poucos
instrumentos formais de apoio para enfrentar as condições encontradas no campo de trabalho, além da insistência por
parte de outros profissionais de saúde em submeter aquelas que são ACS a suas vontades. Ou seja, institui-se o fora
dentro da instituição, mas de forma concomitante instituem-se modos de cerceá-lo. Sobre o trabalho dos ACS ver: Vidal,
Motta, Siqueira-Batista, 2015. E se não é possível cerceá-lo, busca-se logo excluí-lo, como é o caso da portaria
GM/MS 958/2016 que dá fim à obrigatoriedade de contratação de ACS para as equipes da ESF e possibilita sua
substituição por técnicas/os de enfermagem sob o argumento de que visa-se, com essa substituição, “ampliar a
resolutividade da Atenção Básica”. A portaria está disponível em:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/05/2016&jornal=1&pagina=83&totalArquivos=184

Posteriormente, a intensa mobilização dos ACS fez tal portaria ser revogada.
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6.

Engatar-se, engrenar-se a uma existência como um componente, não fazê-la girar a seu redor.

Trata-se disso,  para  falar  de modo breve,  o  princípio  de engate.  Isto  quer  dizer  que se lida  com

movimentos,  fluxos.  O funcionamento do  CR se dá por engate  a  certos  fluxos (assim como por

bloqueios a outros, como é o caso da tentativa de bloqueio em relação a pessoas que passam a ser

domiciliadas).  O  “você  está  precisando  de  alguma  coisa  da  área  da  saúde?”  é  o  momento  de

preparação, a velocidade quase zero que antecede à arrancada. As respostas – sejam elas um longo

silêncio, uma lágrima, um sorriso, uma história de vida, ou um simples e seco “não” – têm a potência

de impulsionar o CR para zonas desconhecidas, desde que esse mantenha-se atento e disposto para

assim poder engatar-se a tais movimentos. Aqui, o termo usuária/o ganha sua força, seu sentido. Usa-se

um serviço, usa-se uma instituição quando se emprega um certo movimento a ele; no entanto, para ser

possível tal movimentação, o serviço, por sua parte, precisa içar sua ancora de si mesmo permitindo,

assim, engatar-se ao fluxo da pessoa ou grupo que dele faz uso.

No entanto, um engate não se dá de qualquer maneira. Há um procedimento de transferência,

termo empregado em um sentido de transporte, de fazer passar um fluxo de um lugar para o outro.

Assim, o fluxo empregado pela pessoa usuária sobre a equipe irá, necessariamente, modificar-se de

acordo com os meios possíveis dispostos pela clínica. Assim, há um mau funcionamento, ou melhor,

“uma tensão”, retornando às palavras da médica do CR, que “não é possível desfazer”, uma tensão

própria a esse engate. Tal transferência, dessa forma, acaba por “exigir” que “o usuário, em uma certa

medida,  tenha também que se organizar  para  entrar  no  fluxo  da unidade [básica de saúde]”,  nas

palavras da médica.  Afinal,  ainda existem horários, regras,  uma certa distribuição de recursos e a

centralidade em relação aos procedimentos biomédicos próprios a um serviço de saúde que acabam por

limitar os meios de transferência entre rua e clínica. Essa limitação acaba por fazer com que vários

fluxos heterogêneos passem por um processo de homogeneização, uma espécie de filtro daquilo que é

diverso, ao se engrenarem aos fluxos clínicos88. Quanto menores os recursos de transferência, maiores

serão esses processos de homogeneização.

88 Cabe ressaltar, também, o fato do CR se encontrar em uma rede de serviços sempre precária, seja por ser o alvo inicial e
preferido, em conjunto com a educação, do constante ciclo de cortes de recursos em “eras de crise”, que emergem, de
modo estratégico, cada vez com mais frequência; seja pelo fato de ser necessário um movimento para humanizar os
serviços de saúde. Assim, o CR apresenta limites visíveis, como a falta de instrumentos para engatar-se aos movimentos
empregues pelos usuários do serviço em direção à recuperação de vínculos sócio afetivos rompidos; como também,
limite instrumental em relação às possibilidades de uma política de substituição, ou seja, substituição do crack por outra
droga, tratada como lícita ou não, e de uma política de redução de danos.
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7.

Existem  ordens  momentâneas  entre  os  princípios  elencados.  Se  subtrai  o  crack  como

protagonista a partir de algo que passa do fora em direção à clínica? Algo passou, mas será que o fez

devido a um certo engate prévio e desconhecido entre clínica e esse algo? Engatou-se a algo, pois esse

já  tinha  saída  da  penumbra  do  crack?  Diz-se,  assim, que  se  trata  de  um complexo  trançado  de

princípios elencados posteriormente e presentes lateralmente no cotidiano do CR.

8.

“'Não se deve usar drogas': quando tal enunciado é proferido por um legislador,

isso se trata de ética? Dissemos que não. Se há uma diferença entre ética e moral, é

aquela segundo a qual a moral diz respeito aos conteúdos, 'deve-se, ou não deve-

se',  sendo que a ética tem a obrigação de, acima e antes de tudo, se colocar a

questão: 'quem sou eu para dizer a outro 'você deve', ou 'você não deve', e como

esse enunciado define minha relação com esse outro?'”  (STENGERS; RALET,

1991, p. 49).

É possível dizer, então, que os princípios de subtração, de passagem e de engate são princípios

éticos, bioéticos, propriamente ditos. Eles partem de um aprendizado inicial: só é possível aprender o

que é a vida, aprender como se dão as existências, quando não há julgamento. Talvez seja pertinente

afirmar  que tais  princípios servem,  sobretudo,  para livrar  dos  clichês  as  cenas  onde  se darão  os

encontros entre CR e as pessoas que passarão a ser, também, suas usuárias. Os clichês são como lições

sem experiência e sem aprendizado que tornam o julgamento de outrem um hábito mental89. Ou seja,

desde já se define uma relação antes mesmo de um encontro, antes mesmo de um confronto. Sendo

assim, de forma diferente a uma afirmação de imperativos em relação às drogas, da qual emergiria

apenas  a  questão:  você é  contra  ou  favor  das  drogas?,  lida-se  com uma composição  na  qual  os

princípios elencados – isto é, essas composições de estratégias, ações e consequências a partir de e

sobre um problema – são ferramentas para que outras dimensões relativas às drogas,  seus usos e

89 Ver mais sobre clichê no livro de Vladimir MOREIRA LIMA (2015) no qual apresenta os dois clichês predominantes
quando se trata da relação entre filosofia e política. Aquele do historicismo e aquele da exterioridade. Enquanto no
primeiro julga-se a filosofia a partir da história – de seus fatores políticos e sociais dados; no segundo julga-se a história
por meio da filosofia – a exterioridade da filosofia em relação a seu tempo permite-lhe dizer como devem se dar a
história, a política e a sociedade. Falar, assim, em ressonância mútua entre filosofia e política é empregar uma fuga ativa
desses clichês.
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funcionamentos,  geralmente  bloqueadas  nas  possíveis passagens  para  outros  campos,  possam

ultrapassar tais bloqueios. Parece ser esse um dos meios possíveis para que a chamada “política das

drogas” passe a lidar com as diversas dimensões das relações traçadas entre pessoas, grupos e drogas.

Como foi dito uma vez: “terá que se aprender a viver com as drogas” (COPPEL; DOUBRE, 2012,

p.14).  

O funcionamento desses princípios, portanto, possui um efeito relativo ao crack: sabe-se mais

sobre ele a partir das perspectivas das cenas. Pode-se dizer que passam outras dimensões da droga para

além das fronteiras das chamadas cracolândias. Dessa maneira, distinguem-se usos e funcionamentos

do crack a partir das pessoas usuárias. Não se trata, então, de uma “questão de princípio”90, mas sim de

como os princípios podem funcionar na multiplicação das questões. Os princípios destacados aqui são

como uma conjuração tática contra os conteúdos “deve-se ou não se deve” e,  pode-se dizer,  uma

conjuração estratégica contra o fascismo, ou seja, contra o desejo de esmagar as diferenças, desejo

investido  nos  menores  momentos  cotidianos.  Afinal,  as  drogas  não  estão  sozinhas,  estão,  sim,

engrenadas em existências diversas.

9.

Parece ser importante manter em mente duas considerações. A primeira é que a “história de uma

coisa é, em geral, a sucessão de forças que dela se apoderam, e a coexistência de forças que lutam para

dela se apoderar” (DELEUZE, 2010c, p.04). A segunda: “o objeto é, ele mesmo, força, expressão de

uma força”, por isso “há mais ou menos afinidade entre o objeto e a força que dele se apodera”, assim

“[n]ão há objeto (fenômeno) que já não seja possuído, tendo em visto que, nele mesmo, ele é, não uma

aparência, mas o aparecimento de uma força. Toda força está, portanto, numa relação essencial com

uma outra força” (Ibid, p.07).

Pode-se entender, assim, quando se fala que o campo das drogas ilegais é um cemitério onde se

depositam antigos medicamentos rejeitados e desconsiderados, como é o caso da heroína (Pignarre,

2001)  e  da  própria  cocaína.  (Lembra-se  que  o  crack  é  uma  variação  da  cocaína).  Logo,  parece

importante, então, lembrar que “todas as drogas que são hoje ilegais e consideradas como perigosas

foram inventadas, promovidas, banalizadas pela indústria farmacêutica e prescritas sem problema pelo

corpo  médico:  cocaína,  heroína,  anfetaminas  foram  inicialmente  medicamentos”  (DAGOGNET;

90 Aqui há uma modificação nas considerações de Anne COPPEL e Olivier DOUBRE (2012) segundo as quais: “Para
pensar em termos de política, será preciso se distanciar de questões de princípio, dos “a favor” e dos “contra”, para ir em
direção a um terreno no qual confronte-se as decisões políticas a suas consequências sobre os diferentes atores: usuários
de drogas e traficantes, famílias e vizinhos, terapeutas ou policiais...” (p.09-10).
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PIGNARRE, 2005, p.345).

A cocaína,  por  exemplo,  está na origem de anestésicos locais (DAGOGNET; PIGNARRE,

2005). A partir da síntese química da cocaína produzida pelos laboratórios  Merck torna-se possível a

modificação da molécula e a produção de anestésicos como novocaína e procaína. A lidocaína e a

procainamida são utilizadas, também, “para estabilizar o ritmo anormal do coração” (Id, p. 91). Ainda a

partir da cocaína desenvolvem-se neurolépticos e substâncias para o “tratamento das ondas de calor”

(Idem) da menopausa.

A relação de Freud com a cocaína tornou-se caso conhecido.  No texto Über Coca, FREUD

(1884[2004]),  a  partir  de  experiências  próprias  de  uso  de  cocaína  inalada  e  injetada,  daquelas

administradas em outras pessoas e relatos tanto de outras experimentos científicos quanto de usos das

folhas  de  coca  por  populações  indígenas  do  Peru,  enumera  os  benefícios  do  uso  da  coca  e,

consequentemente,  da  cocaína  produzida  na  Europa91 como  estimulante  e  como  afrodisíaco,  no

tratamento de distúrbios digestivos, de doenças ligadas à degeneração dos tecidos, de vício de morfina

e de álcool, de asma, assim como em aplicações locais. Ressalta, ainda, que um uso prolongado, mas

moderado da coca não parece prejudicial. No entanto, mais à frente, “Freud concluiu que no uso da

cocaína  havia  aspectos  mórbidos  que  determinavam  o  desenvolvimento  de  uma  dependência”

(CONTE, 2003, p.24).

Alguns aspectos parecem interessantes  sobre  esse caso.  O primeiro  aponta  para  uma certa

amplitude terapêutica da cocaína. O segundo refere-se à possibilidade da psicanálise freudiana ter se

desenvolvido a partir da experiência com a cocaína: “[p]oder-se-ia aventar que Freud teria usado a

cocaína, entre outras razões, para aprofundar sua relação com o inconsciente?” (CONTE, 2003, p. 23),

pergunta que emerge a partir da tese de que as primeiras interpretações de sonhos feitas de forma mais

meticulosa por Freud se deram sob os efeitos do uso de cocaína. Pode se perguntar também, se a

posterior renúncia de Freud à cocaína também se configura como uma renúncia “de uma aproximação

direta do inconsciente” (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p.79) proporcionada pela droga.

10.

Pode-se dizer, assim, que o tratamento dado a algumas drogas configura-se como a tentativa de

extirpar sua multiplicidade ao universalizar uma de suas dimensões instituindo-a como uma identidade

única, aquela de substância danosa e incontrolável, logo ilegal. De modo diverso, aquelas drogas que

91 “A cocaína da Merk e os seus sais são, como se demonstrou, preparados que têm efeitos plenos, ou pelo menos os efeitos
essenciais, das folhas de coca” (FREUD, 2004, p.115).
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guardam o  status de medicamento passam pela universalização de sua face terapêutica. Ou seja, há

multiplicidade, mas agora faz-se emergir outra dimensão como identidade única. Para tanto dá-se um

processo  de  estabilização  próprio  aos  medicamentos92.  Processo  que  se  dá  entre  indústria,  seus

pesquisadores  e  pesquisadoras,  seus  representantes  comerciais,  os  médicos  e  as  médicas  que

prescreveram o medicamento e as/os pacientes que o compraram e o usaram como tratamento. Longo

processo que parte da cartografia do encontro entre um corpo químico e um corpo biológico, no qual

buscar-se-á seguir os efeitos da molécula química sobre os receptores biológicos, cuja visualização

dependerá da comparação em relação aos efeitos de uma outra molécula, similar e anterior àquela em

foco, sobre o corpo biológico e em comparação a um placebo. Trata-se de um cálculo sempre relacional

e aproximativo que faz o medicamento guardar instabilidade e riscos àquelas pessoas que o usarão, e

acumular em si o efeito placebo.

Ao estabelecer o placebo como grau zero a partir do qual comprovar-se-á ou não os benefícios

de um novo medicamento, vê-se que há um acréscimo do efeito placebo à molécula (PIGNARRE,

1999),  por  isso  pode-se  afirmar  que  o  placebo,  na  verdade,  é  o  grau  zero  de  conveniência

(DAGOGNET; PIGNARRE, 2005). Afinal, impõe um certo problema a verificação de que a taxa de

melhora ou cura em um grupo no qual é administrado o placebo é maior do que aquela de melhora ou

cura espontânea (DAGOGNET; PIGNARRE, 2005), como também o impõe a melhora de 35% em um

grupo placebo e 65% em um grupo no qual é administrada a molécula. Daí a questão se dever-se-ia

subtrair do valor obtido pela molécula aquele do placebo (PIGNARRE, 1999). No entanto, esse é o

momento no qual apresenta-se a passagem de uma molécula para um medicamento: o “medicamento

esconde  dentro  de  si  uma  mistura  em  parte  estabilizada,  constituída  por  uma  molécula  ativa

(biologicamente) e efeitos de sugestão, sem que se tenha os meios para discerni-los, por definição”

(Ibid,  p.32).  Um medicamento  se  produz  a partir  da  socialização de uma molécula.  A prescrição

médica, por sua vez, emerge como um procedimento técnico para estabilização social do medicamento.

Ela servirá como estabelecimento de regras de consumo para um paciente particular (PIGNARRE,

92 Parece pertinente lembrar o caso da metadona, opioide utilizado como analgésico e como substância substitutiva para o
tratamento de dependência à heroína. “Sabe-se que do ponto de vista da farmacodinâmica, esses dois produtos [a
metadona e a heroína] são muito semelhantes, a diferença estando ligada ao tempo de ação” (STENGERS, 1996, p.04).
Apesar dessa semelhança guarda-se uma grande distância social entre as duas drogas proporcionado pela manutenção da
estabilidade da metadona como medicamento. Por exemplo, em uma bula de um remédio cuja substância é o cloridrato
de metadona ressalta-se sua semelhança analgésica com a morfina. Destaca-se, também, seu uso para aliviar os sintomas
da retirada de narcóticos em processos de desintoxicação, cita-se aí a heroína e outras substâncias semelhantes à
morfina. Assim, a semelhança entre heroína e o medicamento é indicada apenas, como podia-se prever, de modo
indireta. Também é o caso de lembrar da maconha, objeto de uma batalha para que seus efeitos terapêuticos sejam
reconhecidos e seu uso torne-se viável.
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1999),  ou  seja,  um  meio  para  se  afastar  da  face  venenosa,  assim  como  daquela  prazerosa,  do

medicamento para aproximar-se daquela terapêutica.

Nesse momento dá-se o perigo do placebo se tornar uma fórmula política. Ao mesmo tempo os

médicos defensores de uma certa medicina onisciente podem: reafirmar, além de seu saber técnico

específico,  sua  força  de  sugestão,  de  persuasão  –  “O  efeito  placebo  somos  nós”  (DAGOGNET;

PIGNARRE, 2005, p.249); detratar outras práticas de cura, já que haveria apenas persuasão, sem saber

e sem prática específica – “vocês pensam deter saberes secretos que lhes permitem agir sobre o corpo

de seus pacientes. Nós sabemos fazer a mesma coisa!” (Ibidem, idem); exacerbar o caráter de paciente

– aquele desprovido de agência – e,  nesse sentido,  a estabilização gerada por meio da prescrição

depende  da  manutenção  da  ignorância  daquelas  pessoas  no  papel  de  paciente  em  relação  aos

funcionamentos  dos  medicamentos  e  sua  obediência.  Talvez  não  se  trate  de  uma  extirpação  da

multiplicidade. Pode-se dizer que são longos processos de domesticação da multiplicidade: do placebo

como grau  zero;  do  medicamento  como molécula  estável;  da  droga  como substância  plenamente

danosa, assim ilegal; da pessoa paciente como desprovida de agência. Mas logo tudo se complexifica: o

placebo apresenta-se em uma multitude de formas diferentes de um estudo a outro, entre pacientes

diferentes, sem que se saiba explicar como efetivamente se dá seu funcionamento.

11.

Aqui talvez seja necessário uma ressalva e um caso. Muito se coloca sob o termo placebo, afinal

não se sabe muita coisa sobre o placebo. Diz-se mesmo que essa “noção, empregue com demasiada

frequência, serve para mascarar nossa ignorância” (DAGOGNET, PIGNARRE, 2005, p.252). Sob esse

termo estão, dentre outras, as noções de influência, sugestão, imaginação. A partir desse último termo

que uma comissão, da qual participava Lavoisier, julgou no século XVIII, como inválida a prática do

magnetismo animal, introduzida por Mesmer e empregue por Deslon, foco do julgamento93. Deslon

afirmava  que  os  efeitos  do  magnetismo  eram  variáveis  em  relação  às  pessoas  que  a  ele  eram

submetidas, por isso dizia que a prova dos efeitos do tratamento seria encontrada nos pacientes, ou seja,

em exames nos quais comprovar-se-ia a melhora de suas condições de saúde. No entanto, o caminho

selecionado pela comissão foi outro. Ao observar o tratamento propiciado por Deslon por meio do

magnetismo, a comissão apontou inicialmente que não poderia deixar de reconhecer “um grande poder

que  agita  os  doentes  e  os  domina,  e  do  qual  o  magnetizador  parece  depositário”  (CHERTOK;

93 Ver o caso detalhado, com trechos do parecer da comissão, considerações de Jussieu e críticas de Deslon em
CHERTOK; STENGERS, 1990.
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STENGERS,  1990,  p.27).  Mas  logo  deixou-se  de  observar  e  passou-se  a  julgar.  Apesar  das

considerações de um dos integrantes da comissão, um naturalista chamado Antoine Laurent de Jussieu,

segundo as quais dever-se-ia orientar a análise para a observação do tratamento, onde se encontrariam

os doentes, as técnicas, as variações dos possíveis efeitos, onde poder-se-ia captar os detalhes e as

nuances, ou seja, onde acontecia e poder-se-ia ver muita coisa acontecendo, a maioria da comissão

considerou que a complexidade da cena, a multiplicidade presente no tratamento, era um obstáculo.

Não se tratava de conhecer os efeitos curativos, apenas os efeitos puros. A questão não é saber se há

cura, mas se há cura por meio dos motivos certos. Assim, optou-se por buscar constituir uma cena

experimental,  purificada,  na  qual  seria  possível  distinguir  os  efeitos  do  fluido  do  magnetismo de

qualquer outra causa.

Chegou-se à conclusão que extirpado do contexto do tratamento o magnetismo não ofereceu

provas sensíveis. Os efeitos vistos se tratavam da ação da imaginação, não do magnetismo. Mas ali a

imaginação desempenhava o mesmo papel do placebo. Ou seja, mesmo que se tivesse efetivamente

alguns efeitos, algumas variações sentidas pelas pessoas submetidas à experiência, declarou-se que

esses ocorridos eram como ruídos. E esses ruídos eram mais poderosos que o magnetismo: a “vitória da

imaginação lhes permitiu negar qualquer poder, e portanto qualquer existência, à hipotética causalidade

rival”  (CHERTOK;  STENGERS,  1990,  p.37)94.  Algo  efetivamente  acontecia,  mesmo  em  um

experimento  purificado  da  cena  de  tratamento.  Pouco se  soube,  tanto  da  imaginação  quanto  do

magnetismo, mas sobre suas ruínas legitimou-se o processo experimental moderno. Mas logo tudo se

complexifica quando a imaginação, noção utilizada para descredenciar o magnetismo como tratamento

efetivo, passa à condição de categoria fundamental de outra técnica, a hipnose.

Cabe-se ressaltar alguns pontos do caso. O primeiro é que para se conhecer certo fenômeno

construiu-se uma cena purificada, distante daquela na qual o próprio era produzido segundo certas

condições e emergia como um problema. O segundo refere-se à busca por uma ação homogênica do

magnetismo, indiferente ao contexto e a quem ele era direcionado. O terceiro diz respeito aos sujeitos

da pesquisa: foram excluídas da categoria de “testemunhas fidedignas” aquelas pessoas com origens

94 Isabelle STENGERS (2012) propõe que a medicina moderna possui ligada a sua origem uma frustração: os corpos que
sofrem não são testemunhas fidedignas, afinal eles podem ser curados pelas razões erradas. Assim, diferente de outras
práticas modernas cujas origens apresentam um triunfo na constituição de uma testemunha fidedigna a partir da qual
pode-se diferenciar o discurso científico da ficção, a medicina alcança o título de ciência por meio do diagnóstico desses
motivos errados, ou seja, pela detecção e denúncia dos charlatães. Portanto, quando “a medicina científica pede ao
público para partilhar os próprios valores, pede-lhe assim para resistir à tentação de curar por 'razões erradas', e em
particular para se saber fazer a diferença entre curas não reproduzíveis, dependentes de pessoas e de circunstâncias, e
curas produzidas graças a meios que deram prova, pelo menos estatisticamente, de serem ativos e eficazes para quem
quer que seja” (STENGERS, 2000, p.31). 
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populares, as testemunhas pertinentes para o experimento seriam as “de sociedade”, tidas como cultas.

Tais pontos parecem dizer algo em relação aos estudos sobre as drogas. Principalmente, quando busca-

se contorná-los. Ou melhor, quando procura-se incluí-los como variantes pertinentes aos estudos com

drogas95.

12.

Certa vez, foi dito que critério de verdade de um estudo acerca dos efeitos de uma substância,

no caso o haxixe, é a experiência pessoal sistemática (MOREAU, 1973), ou seja, repetições de uso que

sejam suficientes para permitir uma análise desses efeitos. Mas o caso, aqui, parece ser diferente. Diz-

se que é um estudo da vida, como foi dito na linha do trem, mesmo que se esteja lidando com o crack

(ou seja,  não há antítese  a priori  entre crack e vida).  Sendo assim, falar em efeitos ainda parece

restritivo. Por isso tais princípios éticos, bioéticos, da subtração, da passagem e do engate, emergem da

questão: “quem sou eu para dizer a outro 'você deve', ou 'você não deve'” e, por isso, possibilitam a

questão: o que o crack faz por você?

Existem dois  motivos  para  essa questão.  O primeiro  diz  respeito  a  um distanciamento  da

construção de um perfil  daquelas pessoas que usam a droga.  Por  mais  que possa se tratar de um

objetivo bem intencionado, sua proximidade com um modo de ser policial, ou seja, com um  ethos

policial não é facilmente ignorável96. Afinal, caso se tenha em vista um modo singular de ação em

relação a quem é usuário, o mero apontamento de algumas características sociais desvinculadas do

modo segundo o qual o crack engata-se a uma existência parece não possuir muita utilidade. Trata-se

da constituição  de uma população – usuários  de crack  –  que parece ao  mesmo tempo cercear  o

potencial  de algo novo, cercear  aquele “cracudos, vamos nos unir”;  dissociar  tanto esse potencial

quanto os danos provocados por diversas instituições a grupos e comunidades preexistentes, como é o

caso da negra; perder a singularidade dos funcionamentos do crack em relação a uma existência – seja

95 Aponta-se, aqui, para certos experimentos em ambientes controlados nos quais busca-se incluir outros elementos, para
assim, não verificar os efeitos puros das drogas, mas sim como se dão as interações entre o sujeito de pesquisa e a
substância quando outros elementos estão presentes. Como é o caso da inclusão de vale-mercadorias e dinheiro para
assim verificar se as pessoas adictas em alguma substância escolheriam sempre o uso da substância em detrimento das
outras opções. Mostrou-se que quando se opção, a droga não é sempre a preferência. Ver HART, 2013.

96 Philippe BOURGOIS (1989) abre seu artigo com uma descrição de uma “dura” que levou de um policial infiltrado no
Spanish Harlem. O autor relata que, quando percebeu que o policial encontraria seu gravador escondido, Bourgois
sussurrou em seu ouvido: “é um gravador”. O policial pediu desculpas e se afastou. O autor supõe que aquele que lhe
revistava achou ter encontrado “um dos seus”, ou seja, outro policial infiltrado. Disso, Bourgois parece ter tirado algo
benéfico: tendo levado uma dura, agora ninguém suspeitaria que ele era um pesquisador infiltrado, não um policial. No
fim, parece se tratar de um mesmo ethos. Aqui tem-se como objetivo, ou melhor, como metodologia de pesquisa tentar,
talvez possa-se falhar, se afastar desse ethos, mesmo que seja às custas dos possíveis benefícios que isso poderia
proporcionar.
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um funcionamento criativo ou destrutivo.

O segundo é a lembrança de que ao pesquisar, trabalhar e escrever sobre o crack cabe fazê-lo

diante daquelas pessoas que o utilizam. É como se o olhar de escrutínio trocasse de perspectiva. Trata-

se de propor uma transferência e uma extensão do que se sabe, se experimenta e sobre como funciona o

crack por outros meios e a outros campos. Ou seja, não se tem como objetivo confrontar tais saberes,

experiências e funcionamentos a um critério de verdade exógeno, lida-se com o encontro de campos de

experiência e conhecimento diferentes – a rua, a clínica; a rua, a teoria – nos quais operam-se diversos

engates  entre  elementos  díspares  cujos  efeitos  apresentam-se  como  o  foco  de  avaliação  desses

procedimentos. Assim, pergunta-se “o que o crack faz por você?”, e a resposta não será objeto de

avaliação, avaliar-se-á a capacidade do campo do qual provêm a pergunta de se afetar com a resposta.

13.

Uma terapia: uma pessoa chegou muito perto de meu ouvido e perguntou: “que remédios vocês

têm aí?”, não tive chance de dar minha resposta (que seria “não sei, tenho que ler os nomes”), pois,

rapidamente,  ele começou a pronunciar vários nomes de remédios seguidos.  Perguntei  como sabia

tantos nomes, ele me disse que tinha terceiro grau, era engenheiro, mas tinha problemas: já tinha gasto

R$1600,00 naquela cena. Nesse momento, o ACS já estava junto na conversa e sugeriu que ele fosse

para clínica com a gente, ao que ele respondeu “não quero mais um laudo, já fui internado três vezes...

mais um laudo?!”. O ACS insistiu, explicando o trabalho do consultório na rua: “vamos conversando

pra tentar descobrir uma forma de te ajudar”; ao que ele respondeu: “é, porque não adianta internar, eu

escuto vozes e a única forma de parar de ouvir é quando uso crack... e quando uso forte”. Destaca-se,

assim, a inutilidade da internação, mas emerge também outro uso do termo internar97, utilizado pelas

pessoas ao referirem-se a longos períodos nos quais ocorre um uso continuado de crack. Ao lembrar-se

que muitas dessas  pessoas já  passaram por  diversos modos de internação o uso do  termo parece

importante, não arbitrário e não exclusivo a uma relação espacial. Afinal, interna-se com um objetivo.

Assim, pode-se pensar que usa-se crack de modo forte e prolongado, ou seja, interna-se, com o objetivo

de parar de ouvir vozes, por exemplo. Como também interna-se em comunidades terapêuticas, mesmo

que seja difícil ali permanecer, para dar um intervalo e recuperar-se dos efeitos do contexto de uso de

crack sobre si.

97 Relata-se o uso do termo também em Fortaleza, Ceará, como diz um usuário: “Teve uma vez que eu me internei na
favela usando... Tinha um outro canto pra fumar, uma casa abandonada... só saía de lá quando fumava tudo” (JORGE et
al., 2013, p.2917).

110



14.

Uma recreação: Duas mulheres chegam à cracolândia de Nova Holanda. Enquanto uma fumava

um baseado de maconha com crack em pé perto da fronteira entre a calçada e a rua, a outra circulava

rindo e pronunciando diversas vezes o termo cracudos. Apesar disso, pareceu que nenhuma atenção foi

dispensada a ela a não ser a da pessoa que a acompanhava e que a chamou diversas vezes, esboçando

um sorriso: “vem para cá, garota!”. Fato que aconteceu apenas quando as duas foram embora.

15.

Uma dependência: a equipe atendeu um senhor que estava com um cateter intravenoso no braço

e dormia em uma calçada da Av. Brasil. Conversando, disse: “saí de casa porque as palavras do pastor

não saiam de minha cabeça”. Me surpreendi quando depois o encontrei na cena de Nova Holanda com

um copo de plástico para uso de crack na mão. Não soube, e ainda não sei, explicar minha surpresa

com relação à sua presença ali. Ele demonstrou estar envergonhado quando percebeu a presença da

equipe. Era como se ele também estivesse surpreso de estar ali. Parecia que se tratava de uma força que

o havia arrastado da Av. Brasil para dentro de Nova Holanda: “quero voltar para casa, mas não consigo.

Não consigo sair daqui”. Uma força centrípeta que passa a mantê-lo ali, após a força centrífuga das

palavras do pastor o expulsarem de casa.

16.

Uma assistência:  em frente a um barraco, na linha do trem, uma mulher com um copo de

plástico em sua mão pronto para o uso: ele ainda tinha sua tampa de alumínio, nela em um ponto tinha

um buraco feito com a ponta de um dedo e do lado oposto pequenos buracos feitos com um prego ou

uma agulha, distribuídas em cima desses, cinzas de cigarro e em cima dessas uma pedra de crack. Ela

não fumou na nossa frente, disse que tinha vergonha, completando: “tem gente que fuma na frente de

vocês, eu não. Tem gente que se deixa dominar pela droga. Eu não. Eu controlo a droga, ela não me

controla” e continuou “eu usaria menos, tipo só no fim de semana” […] “se tivesse minha casinha, meu

dinheiro, mas não é assim”.

17.

Um anestésico: “uso o crack pra parar a dor”.
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18.

Um aprimoramento: aproximei-me de um homem que por vezes encontrava na cena de Nova

Holanda, em algumas dessas vezes ele fazia uso de crack. Andava em sua direção, ele estando de costas

para mim, ao mesmo tempo em que falei “E aí pintor”, toquei um de seus ombros, nisso ele se afastou

rapidamente,  tomou  um susto,  e  se  virou  para  mim levantando  o  braço  –  no  que  parecia  ser  a

preparação de um soco. Logo reconheceu-me e passou a pedir desculpas, disse-me que estava sozinho,

então  precisava se  cuidar,  afinal  ali  “tem muita  ruindade”.  Assim,  onde existe  muita  ruindade,  a

chamada  paranoia  proporcionada  pelo  crack  seja  melhor  caracterizada  como  um  aumento  na

capacidade de espreita.

19.

Uma formação de grupo: o que dizer de uma droga que ficou conhecida por seu uso público, em

grupos. Segundo um ACS isso é uma produção específica do crack: “o crack tem uma coisa, de ser uma

droga que faz grupos. A pessoa vai lá, compra a droga, usa por ali e fica por ali mesmo com as outras

pessoas”.  Formam-se  grupos,  erguem-se  casas,  namora-se,  briga-se,  morre-se,  come-se,  dança-se

juntas.

20.

Uma captura: “nos viciam e depois não tem como nos vender” enunciou-se quando a  boca

estava fechada; “os moleques da boca sempre ficam chamando ele, todo dia” disse um pai preocupado

com o filho.  Talvez caiba retornar aqui a questões já colocadas, agora de modo mais enfático: “Quando

Dráuzio Varela mostrou no “Fantástico” a diferença entre o crack e o oxi, disse quanto custava, onde

era vendida e que a droga é tão poderosa que se a experimentarmos uma vez não é possível se livrar

dela,  a  população  da  chamada  cracolândia  mais  do  que  duplicou  no  final  de  semana  seguinte”

(LANCETTI,  2015, p.28-9).  Ou ainda:  “Eu nem  usava droga direito, de vez em quando, dava um

'tirinho' [cheirar cocaína]”, comenta um usuário, “mas aí quando falaram do crack no Globo Repórter,

dizendo que era uma droga que viciava na primeira vez que usava, fui correndo atrás. E aí, quando eu

usei e não me viciei na primeira vez, fiquei frustrado... Fiquei usando até me viciar, e hoje tá f*#! de

largar” (DOMANICO, 2006, p.135). Pode-se dizer que aqui há uma força cuja atuação sobre a pessoa é

primeira em relação àquela do crack. Assim, existe uma variação da questão “o que o crack faz por

112



você?”, questiona-se agora: “o que faz o crack acontecer?”.

21.

Não é uma questão, para o CR, saber se tais efeitos são “efeitos verdadeiros” do crack. Pode-se

dizer que o modo de atuação dessa instituição propõe que tais funcionamentos do crack passem a ser

partes constituintes do saber  sobre a droga e,  ao mesmo tempo, do próprio  CR como dispositivo

terapêutico a disposição daquelas pessoas que estão na rua e fazem uso do crack (assim como de outras

drogas, registradas como lícitas ou ilícitas). Diz-se, portanto, que a produção de conhecimento e de

técnicas por parte do CR é aquela própria a uma ciência de campo: trata-se de identificar relações, de

observar  variações,  de reunir  indícios que possibilitam a reconstrução e  a  narração de uma cena

concreta (STENGERS, 2000). Daí o caráter técnico da categoria cena utilizada pela equipe. 

Tal ciência é distinta daquelas de laboratório: nela não há meios de se encenar a própria questão

que se quer responder, isto é, não há purificação de um fenômeno que proporcionaria à cientista a visão

da verdadeira face do objeto de estudo e a possibilidade de reprodução de um experimento. O que

permite caracterizar outras visões divergentes como equivocadas. Por outro lado, a reconstrução e a

narração de uma cena numa ciência de campo não demandam ou instituem juízes, mas sim abrem

caminho para que se faça intervir os diferentes elementos que emergem, interagem e atravessam as

cenas que se estuda no processo de produção e variação de conhecimento e de técnicas. Dessa forma, a

relação com aquelas pessoas que se encontram na cena é um momento experimental peculiar. Nesse

momento, a equipe, por um lado, testa abordagens, enunciados, técnicas sob o escrutínio de quem ela

está atendendo, ou seja, pode-se sempre ouvir um simples e seco não. Por outro lado, esse escrutínio

pode se configurar  como uma experimentação própria  de quem usa o serviço:  testa-se uma certa

flexibilidade institucional, testa-se até onde se pode confiar em uma instituição, assim como se verifica

os impactos e as possibilidades dessa interação em sua própria existência. Pode-se dizer, assim, que “as

condições da produção de conhecimento de um são também, inevitavelmente, condições de produção

de existência para o outro” (STENGERS, 2000, p.167).

Nesse  sentido,  há  algo  peculiar  na  própria  existência  do  CR  que  parece  permitir  seu

funcionamento como uma instituição e como uma ciência de campo. A complexidade do CR pode ser

vista por aqui: ao mesmo tempo lida-se com finitude, singularização e irreversibilidade (GUATTARI,

2012a). Ele “trabalha para a sua própria dissolução: horizonte de dissolução de serviços especializados

para população de rua” (MACERATA, 2015, p.176). Por fim, está posicionado em relação a outras
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instituições, a outros coletivos, em um processo histórico de luta por acesso à saúde e, principalmente,

com a existência daqueles que passam a ser seus usuários.  Torna-se visível  o nexo que conecta a

produção de conhecimento, produção institucional e produção de existências, daí os princípios postos

em funcionamento pelo CR serem propriamente bioéticos, funcionarem como guias em um encontro

com modos  de existência  diversos.  Guia  em todo o  seu  sentido  de movimento:  dirigir,  conduzir.

Permite-se que o CR encontre modos de existência, antes de intervir sobre eles. Nesse encontro, ele

passa a seguir tais existências, aprender com elas e, a partir daí, ofertar-se como possível componente

existencial.  Passa-se  assim  a  não  só  acompanhar,  mas  a  variar  junto  a  essas  existências  como

componente de suporte, de apoio existencial. Assim, ao mesmo tempo que esse princípios funcionam

como guias  para  esse  encontro,  para  esse  deixar-se  guiar,  esse  acompanhar  e  variar,  funcionam

também  como comandos  ontológicos  (GUATTARI,  2012a) para  a  própria  instituição.  Em  outras

palavras, princípios que apontarão para como, a partir desse encontro com a alteridade, uma instituição

como o CR pode fazer o manejo da própria existência. Parece haver aí, nesse encontro entre modos de

existência, institucionais ou não, algo como uma ecologia.

114



Conclusões para uma certa bioética

“...se  encontram juntas  uma ecologia  do  visível,  uma ecologia  das  formações

sociais e uma ecologia da subjetividade. Hoje, deve-se levar em consideração, por

exemplo,  que  não  são  somente  as  espécies  animais  e  vegetais,  as  paisagens

naturais que estão sob ameaça, mas também espécies culturais, como o cinema de

autor, espécies morais, como os valores de solidariedade e internacionalismo e,

mais fundamentalmente, as 'espécies existenciais', como a propensão não apenas

de aceitar mas de amar a diferença correspondente a uma  renovação do gosto pela

vida, pela iniciativa e pela criatividade” (GUATTARI, 2013, p.409).

“Um  instinto de sobrevivência,  não é o suficiente.  Precisamos desenvolver uma  ciência da

sobrevivência que precisa começar com um novo tipo de ética – bioética” (POTTER, 1971, p.04). Não

se trata de estudar como a humanidade se mantém viva, independente do modo pelo qual tal vida

perdura. Trata-se de estudar as variações da vida, os modos como essas variações se potencializam, se

enfraquecem e se exterminam. Nesse sentido, a bioética pode desprender-se da figura de uma vida tanto

ideal quanto genérica, ou seja, distanciar-se do procedimento de valoração de uma existência por meio

de uma relação com outra que ao servir-lhe como ideal (como é o caso da defesa do princípio religioso

de sacralidade da vida) ou modelo (como quando a biologia funciona como determinação do que se

pode ser) lhe enfraquece e lhe pune por não se assemelhar a esse ideal e por se afastar dessa base. A

bioética proposta por VR Potter se volta, assim, para os diferentes modos pelos quais a vida se dá

concretamente, reafirmando o nexo entre ciência, existência, política e ética.

É nessa direção que se pode compreender a tipologia apresentada por Potter relativa aos modos

de sobrevivência – mera sobrevivência; sobrevivência miserável;  sobrevivência ideal; sobrevivência

irresponsável;  sobrevivência  aceitável.   Sendo  essa última,  para  Potter,  o  objetivo  da  bioética.

(POTTER, 1988; POTTER, POTTER, 1995). Uma ciência da sobrevivência se atenta às relações entre

os diversos modos de existência e seus respectivos riscos de danos e extermínio, como no exemplo

dado por Potter (em conjunto com Lisa Potter) no qual muitas sociedades ditas primitivas passam a se

encontrar em uma sobrevivência miserável “como resultado da invasão dos colonizadores brancos”

(POTTER; POTTER, 1995, p.186).

O exemplo não é simples e apresenta a funcionalidade da tipologia proposta. Antes das invasões
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colonizadoras, isto é, antes da situação de sobrevivência miserável, a categoria que poderia descrever

as sociedades “primitivas” é aquela de mera sobrevivência,  isto é, nada além de comida, abrigo e

possibilidade de reprodução. No entanto, os exemplos desse tipo de sociedade apresentados no texto

parecem  buscar  impedir  uma  categorização  apressada,  principalmente  quando  o  autor  e  a  autora

utilizam a denominação de “sociedade afluente original” utilizada por Marshall SAHLINS (2007) na

descrição desses grupos:  “[os]  povos mais  primitivos do mundo têm poucas posses,  mas não são

pobres. A pobreza não consiste em uma determinada quantidade reduzida de bens, nem é apenas uma

relação entre meios e fins”, e talvez seja esse o ponto mais importante, “acima de tudo é uma relação

entre pessoas. A pobreza é um status social. Como tal, é uma invenção da civilização” (SAHLINS,

2007, p.146). Ou seja, o que está sob foco de atenção são sempre relações, movimentos. Assim, a

tipologia apresenta-se menos como uma ferramenta de categorização fixa, como um juízo, mais como

marcadores de movimento a partir de encontros entre modos de existência. E o exemplo diz mais: ele

aponta para o equívoco do julgamento que barra a experiência do encontro. Esse é mais um perigo

dessa tipologia: dizer saber, desde já, do que se trata outra existência, desde já categorizá-la, e, assim,

no momento mesmo da classificação, nela intervir. A categorização passa a funcionar como princípio

de ação que não só bloqueia o encontro, mas também guia intervenções posteriores sobre diferentes

modos de existência.

Ao prever tais perigos e buscar se direcionar para a constituição de uma ferramenta que possa

funcionar como marcador de movimentos, POTTER (1971) apresenta uma conceituação de evolução

como paralela entre ser e ambiente. Ou seja, não se trata apenas de mudanças previsíveis nos seres a

partir das mudanças ambientais. Lida-se mesmo com proposições existenciais, que podem funcionar ou

não funcionar. Ao se direcionar as múltiplas composições relativas aos seres e seus ambientes, levando

em consideração a desordem imanente a tal processo de atividade, mutação e adaptação, não apenas

fisiológico,  ou  genético,  mas  também  cultural,  desprende-se,  assim,  de  uma  ideia  moral  de  um

progresso natural rumo à perfeição: o “processo [de seleção natural] não pode predizer o futuro, por

isso, hoje, a inevitabilidade do progresso e a existência de um plano mestre devem ser questionados”

(Ibid, p.57).  Dessa forma, quando salienta que uma sobrevivência aceitável é aquela que implica a

restrição de atrelar a própria existência à preservação da diversidade de espécies que constituem a

biosfera,  mas também a noosfera  e  o  cosmos,  já  que inclui  nessa  restrição,  ao  mesmo tempo:  o

tratamento e a manutenção dos meios segundo os quais a existência pode variar; um processo no qual

abram-se espaços para,  não apenas apreciar,  mas sobretudo aprender com outros modos de existir
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(representado, no texto de 1995, pelos Yanomami e as lições que poder-se-ia aprender com esse grupo);

a insistência do desconhecido, por meio das ressalvas, em seus textos, relativas à desordem, ao caos, ao

imprevisível. Daí a afirmação segundo a qual “o que se pode esperar fazer é manter o caminho aberto

[open-ended] e permitir que muitos cursos sejam seguidos (POTTER, 1971, p.39). Pode-se pensar, que

aqui, apresenta-se o caráter político desse bioética: a abertura para o vir-a-ser – o caminho aberto; o

reconhecimento tanto do poder destrutivo próprio ao que chama de “cultura mundial dominante” (Id,

1995, p.189) e “ética capitalista” (Id, 1999, p.40) quanto da necessidade de freá-lo: permitir que outros

cursos sejam seguidos.

A bioética  que  o  autor  propõe  é  “forjada  no  calor  dos  problemas  críticos  atuais”  e  para

responder  a  esses  constitui-se  como  uma  “mistura  entre  biologia  básica,  ciências  sociais  e  as

humanidades. A biologia é mais do que a botânica e a zoologia. Ela está na fundação daquilo que

construímos como ecologia, que é a relação entre plantas, animais [não humanos], [humanidade], e o

ambiente físico” (POTTER, 1971, p.2-3). Pode-se dizer que o autor vira o seu olhar para o que se passa

entre o  ethos  e o  oikos;  entre um modo de ser e seu  habitat,  isto é,  os modos de existência que

emergem  desses  agenciamentos  etoecológicos  (STENGERS,  2002),  dessas  variações  a  partir  do

acoplamento  entre  componentes  heterogêneos  cujo  efeito  é  aquele  de  ativar  processos  de

desterritorialização e reterritorialização existenciais. E os riscos aí são muitos, afinal de tal processo

pode emergir um território ainda mais fechado sobre si mesmo, um novo arcaísmo, que, ao mesmo

tempo, emite suas ondas de homogeneidade sobre o mundo.

Com Potter, a bioética configura-se como uma preocupação ecológica, até quando se tem em

mente a clínica,  e esse é o plano de fundo para sua crítica à redução da bioética à ética médica

(POTTER, 1999). Apresenta-se o ethos do médico especialista e seu oikos – a escola de medicina –

cuja relação, fechada em si  mesma, torna o especialista incapaz de olhar,  compreender e agir  em

situações novas como novas, de prever as consequências mais amplas de seu trabalho, ou seja, para

além de seu caráter técnico cujo sucesso é verificado por meio do mero prolongamento da vida; e seu

ambiente,  um  gueto  (Idem).  A  partir  dessa  descrição poder-se-ia  dizer,  para  seguir  a  tipologia

potteriana,  que se trata  de um modo irresponsável  de  sobrevivência.  Daí  o  autor  afirmar  que  “a

profissão médica está em grande necessidade de um novo conjunto de princípios para compartilhar

decisões complexas com seus pacientes e com a sociedade” (Id, 1971, p.73). Em outras palavras, que

aquelas pessoas mantidas como componentes vivos, mas inertes, no  oikos  médico e atingidas pelo

ethos dos especialistas, passem a intervir. Quando isso ocorre, dá-se uma mudança ecológica, cria-se
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uma nova situação, propõe-se, assim, uma mudança etológica. Fazer uma história da bioética é seguir

essas mudanças etoecológicas, como, por exemplo, quando o ethos “salvadores de vidas” é encarado

por um coletivo de pessoas que querem morrer, e que o desejam fazer como pacientes, como usuárias

de um serviço de saúde, mesmo perante os recursos biotécnicos sempre mais amplos de manutenção da

vida biológica.  Parece que a questão, aqui, é como trespassar a domesticação própria à inclusão de

certos modos de existência a um oikos institucional em direção a uma variação etoecológica – varia-se

o ambiente, varia-se também suas categorias – paciente, usuária, profissional.

Nesses lugares de encontro, onde os modos de existência se encaram, está a morada da bioética.

Trata-se de uma morada específica, nos encontros – mesmos que esses sejam verdadeiras batalhas –

entre  um modo institucional  de existência  e  um modo minoritário  em relação ao primeiro.  Esses

encontros que movem e fazem a bioética pensar. Assim, a bioética parece ter dentre suas tarefas a

ativação daquilo que se chamou: responsabilidade institucional – uma abertura ao fora derivada de sua

capacidade de proteção e resiliência; e potência minoritária – força criativa capaz de retirar a instituição

de si mesma. Tarefa da qual pode-se apresentar, pelo menos, dois perigos. O primeiro: a bioética se

instaurar como o terceiro, desde já acima em relação ao encontro dado e em posse de suas ferramentas

de julgamento.  O segundo: a bioética tornar-se uma ferramenta institucional  devido à sua própria

existência como instituição (como disciplina acadêmica,  como comitê de ética,  como profissão)98.

Pode-se  dizer  que  a  partir  da  percepção  da  presença permanente  desses  perigos  emergem certos

comandos ontológicos próprios à bioética,  ou seja,  uma força de direcionamento cujos efeitos são

emersões de procedimentos que permitem o distanciamento desses perigos e o manejo existencial

quando na movimentação por um encontro instituição-minoria.  Emergem dos textos de Potter três

comandos – misturados entre si, mas distintos: a produção de sabedoria;  a construção de pontes; a

abertura à desordem.

A  produção  de  sabedoria,  ou  seja,  “[d]o  conhecimento  de  como  usar  o  conhecimento”

(POTTER, 1971, p.01). Mas especificamente, “[c]iência é conhecimento, mas não sabedoria, sabedoria

é o conhecimento de como usar a ciência e como a equilibrar com outro[s] conhecimento[s]” (Id, p.49).

A sabedoria funciona então como elemento regulador do conhecimento conjurando a emersão do que o

98 Talvez seja possível dizer que a bioética, como campo institucional, compartilha com a etnologia a característica de ser
uma experiência da partilha. Acerca da etnologia Pierre CLASTRES (1968) no texto “Entre o silêncio e o diálogo”
expõe que “a ambiguidade específica [dessa] disciplina reside, nos parece, na oposição entre sua 'terra natal', seus meios
e sua finalidade de uma parte, indícios de nossa cultura se desdobrando, e seu objeto de outra, constituído pelo conjunto
dessas civilizações primitivas das quais a nossa precisamente exige a rejeição de sua própria linguagem para fora do
campo” (p.89); então afirma: “[...] embora experiência da partilha, ou sobretudo por causa disso mesmo, a etnologia bem
parece ser a única ponte lançada entre a civilização ocidental e as civilizações primitivas” (Id, p. 90).
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autor  chama de conhecimento perigoso:  “um conhecimento pode se tornar  perigoso  nas  mãos  de

especialistas que não são capazes de vislumbrar as implicações de seus trabalhos” (Id, p.69), é aquele

que em sua ação “produziu um desequilíbrio temporário ao se posicionar a frente de outros ramos de

conhecimento” (POTTER, 1971, p.76). Pode-se dizer que se trata, aqui, de uma ecologia dos saberes e

das práticas, pois afirma-se que “conhecimento não pode ser em si inerentemente bom ou mal. […].

Ninguém se preocupa com conhecimento  que não é usado.  É o seu uso que faz  o conhecimento

perigoso ou prestativo” (POTTER, 1971, p.70). Assim, apresentam-se duas questões avaliativas em

relação ao saber institucional: “a coisa está funcionando agora?” (Idem); a outra: “como a coisa afeta

nossa sociedade” (Idem). Essa última é uma pergunta própria do que o autor chama de  pragmatismo de

longo alcance [long-range pragmatism]. Já o pragmatismo de curto alcance [short-range pragmatism] é

aquele do qual emerge a primeira questão.

Essas questões provenientes de um elemento regulador relativo a uma ecologia dos saberes e

das práticas perdem sua funcionalidade ao serem feitas e respondidas apenas por uma parcela de quem

está envolvido nos problemas, e caso se direcionem apenas ao produto (conhecimento), e não também

ao processo de produção. Dessa maneira, além dos diversos modos de existência entrarem no campo de

uma ciência da sobrevivência, esses passam a problematizar e participar da elaboração de exigências,

restrições e  obrigações (STENGERS,  2011)  acerca  dos  processos  e  dos  conhecimentos  que  os

concernem.  A sabedoria,  então,  é  uma  coletivização, ela  funciona  como  tensor  permanente  dos

conhecimentos e das práticas institucionais. Tenciona-se em direção a um fora: lida-se com a relação

médico-paciente,  a  relação  favela-asfalto;  mas  essa é  extrapolada  por  outras  relações  categoriais

(homem-mulher;  cis-trans;  branco-negro;  rico-pobre; pessoa-não  pessoa;  instituição-minoria;

conhecido-desconhecido);  o  problema  se  transversaliza,  e  diz  algo  que  extrapola  seu  campo  de

nascimento,  estendendo-se,  coletivizando-se,  estabelecendo  uma  interdependência  dos  saberes  em

relação, construindo pontes.

A bioética, para Potter, seria uma ponte entre biologia, ciências sociais e filosofia, “uma ponte

para o futuro”  (POTTER, 1971,  p.  VII).  O autor  apresenta o modo,  o  momento e o lugar  dessa

construção:

“Quando  um[/a]  cientista  tem  uma  ideia,  ele[/a],  também,  tem  uma  reação

agradável,  mas  ele[/a]  começa  a  procurar  por  um meio  para  testar  a  ideia,  a

colocando à prova em seu grupo de pares, sugerindo experimentos, referindo à
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trabalhos anteriores (a dita 'literatura'),  e ocasionalmente cruzando as fronteiras

disciplinares. Sugerindo uma nova disciplina chamada Bioética e especificando

que precisamos olhar além das ciências tradicionais, eu não estou sugerindo que

abandonemos o tratamento tradicional de uma nova ideia, mas sim que cruzemos

as  fronteiras  disciplinares  em  um  âmbito  de  certa  maneira  mais  amplo  e

procuremos por ideias que sejam suscetíveis à verificação objetiva nos termos de

futura  sobrevivência  da  espécie  humana e  melhoria  da qualidade de  vida  das

futuras gerações” (POTTER, 1971, p.6).

Essa  descrição  da  performance  de  uma  pessoa  cientista  possibilita  que  se  visualizem  os

momentos nos quais as pontes podem ser produzidas. Aqui a ideia apresenta-se como um problema,

como aquilo que faz quem faz ciência pensar. Um problema, uma ideia, em um certo campo, está

imbricada a certas  exigências (colocá-la à prova em seu grupo de pares, fazer experimentos, fazer

referência a trabalhos anteriores, ocasionalmente cruzando as fronteiras disciplinares); o problema de

Potter, sua ideia, o que o obriga a pensar é a passagem da ocasionalidade do cruzamento das fronteiras

disciplinares a uma nova  exigência para a produção do conhecimento científico – fazer verificações

objetivas nos termos de futura sobrevivência da espécie humana e de melhoria da qualidade de vida das

futuras gerações.

Potter  não  pretende  abandonar  o  processo  científico tradicional,  assim  como  não  parece

demandar um árbitro externo que atue sobre os processos científicos, mas apresenta restrições a esses

processos, pois a produção de conhecimento está imbricada àquele das existências. Assim, o problema

da sobrevivência forçou Potter a pensar, em um certo campo das ciências, em termos de conexões entre

disciplinas. O problema bioético dos encontros entre os modos de existência e as instituições força a

pensar a partir das questões: “Como aquelas pessoas que são afetadas pelo que esta sendo produzido

podem ser  'convidadas'  a  participar  dessa  produção? Como podem se  tornar  partes  interessadas,

multiplicando perguntas, objeções e exigências?” (STENGERS, 2011, p.346). Ou seja, como uma certa

minoria pode se tornar usuária de uma instituição; parceira na produção de conhecimento. 

O comando ontológico da bioética de construção de pontes expande-se, multiplica-se. As pontes

passam  a  não  serem  circunscritas  ao  campo  disciplinar,  mas  cruzam  em  direção  aos  modos  de

existência imbricados aos processos segundo os quais  as próprias disciplinas e instituições atuam.

Reconhecem-se os saberes e práticas para além daqueles institucionais e, desde já, busca-se estabelecer

120



pontes que possibilitem não apenas uma comunicação consensual, mas colisões, dissensos, ou seja, o

material da problematização e da criatividade.

Pode-se  afirmar  que  instaurar-se-ia  o  caos  a  partir dessa  multiplicação  de  focos  de

problematização.  No  entanto,  trata-se  sempre  de  ecologia:  “sob  a  interdependência  de  diferenças

mútuas (não dominantes) está a segurança que nos possibilita mergulhar no caos do conhecimento e

retornar  com verdadeiras visões do nosso futuro,  junto com o poder concomitante de produzir  as

mudanças que podem trazer esse futuro à vida” (LORDE, 2007, p.111-12).  Assim, abre-se para a

desordem: essa “força a ser utilizada, o material cru para a criatividade” (POTTER, 1971, p. 25).

Acrescenta-se, aqui, mais dois comandos ontológicos para a bioética – ao mesmo tempo tarefas

existenciais e fuga do modelo institucional majoritário: habitar uma tangente e transversalizar.

“Tentar habitar uma tangente” (PIGNARRE; STENGERS, 2007, p.70): trata-se de buscar a

possibilidade de percorrer o problema subtraindo-se de posições fixas ou representações. De forma

mais  importante,  trata-se  de  buscar  maneiras  de ação  que  não  sejam aquelas  de  denúncia  ou  de

justificativas universais99. Trata-se, efetivamente de habitar um dentro-fora, tangenciar. Situar-se assim

permite que se procure entrar em contato com as diversas variáveis emergentes: um levantamento que

percorre o campo dos problemas, discursos e consequências a partir tanto das instituições quanto dos

grupos minoritários. Faz-se a distinção entre, de um lado, instituição: categoria que se refere a um

coletivo com maior estabilidade existencial e aparatos protetores (sejam eles materiais, como espaços

físicos, objetos diversos e pessoas encarregadas especificamente de proteger a instituição; sejam eles

imateriais, como leis protetoras, normas reguladoras e categorias prestigiadas) e, de outro, minoria:

coletivo que, a partir de diferentes variações de grau, são mais instáveis e menos protegidos, o que os

torna mais suscetíveis a danos100 e, ao mesmo tempo, detentores de uma potência transformacional da

qual a instituição é incapaz. Tal distinção define assim uma situação de assimetria, na qual os danos

acabam por restringirem-se ao grupo minoritário. Três coisas parecem importantes a partir dessa forma

de  tangenciar  um problema:  não assumir  um posicionamento  de tutoria  respectivo  à  minoria  em

questão, que apesar de mais suscetível não é automaticamente incapaz; não se colocar no papel de

99 Ao lidar com problemas e/ou conflitos corre-se o risco de se encontrar em duas situações, a das alternativas infernais e a
dos dilemas incontornáveis: “[c]hamamos de 'alternativas infernais' o conjunto de situações que parecem não permitir
outra escolha que a resignação e uma denúncia que soa um pouco oca, como marcada pela impotência, porque ela não
dá nenhuma saída, porque ela reenvia sempre ao mesmo: é todo o 'sistema' que devia ser destruído” (PIGNARRE;
STENGERS, 2007, p.40); os “[dilemas incontornáveis] estão sempre presentes, sempre disponíveis para justificar uma
destruição”, caracterizam-se pelo enunciado '[e]u sei, mas mesmo assim' (Ibid, p.60), o que nos permite “esquecer que a
plausabilidade de nosso julgamento traduz a destruição de outras maneiras de pensar e fazer (Ibid, p.61).

100Inclui-se aqui, também, aqueles coletivos que se apresentam por meio de porta-vozes, como os animais não humanos,
ecossistemas e outros não humanos.
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representante  institucional,  que  beneficiaria  ainda mais  a  instituição  e  ampliaria  a  assimetria  da

situação; a abertura para a possibilidade de passar a ser  inútil  ou,  desde o início,  reconhecer  sua

inutilidade, em relação a um encontro101.

Por sua vez, a transversalidade se opõe tanto à verticalidade quanto à horizontalidade. Ou seja,

está oposta a uma organização hierárquica dos saberes e das práticas cuja circunscrição em níveis

verticais acarreta uma impossibilidade de gestão coletiva das relações, conflitos e problemas; assim

como a uma organização horizontal, cuja pretensa homogeneidade faz perder de vista as relações de

poder, as assimetrias e as singularidades em questão. Como sustenta Guattari: “A transversalidade é

uma dimensão que pretende superar os dois impasses, quais sejam o de uma verticalidade pura e o de

uma simples horizontalidade”; dessa maneira “tende a se realizar quando ocorre uma comunicação

máxima entre os diferentes níveis e, sobretudo, nos diferentes sentidos” (GUATTARI, 2004, p.111).

Por meio desses comandos ontológicos a bioética pode criar e seus produtos são os princípios.

Tal  criação  é  situacional.  Isso  quer  dizer  que  os  princípios  não  são  aplicados,  mas  emergem do

problema próprio à bioética: o encontro instituição-minoria. Essa criação se concretiza por meio da

variação de princípios tradicionais: como um princípio se modifica quando funciona em um problema

singular (como o princípio de justiça ou o de autonomia funciona em um caso concreto?); assim como

pela criação de princípios: assim, a relação entre estratégia de ação, ação e consequências apreendida

em ato escapa aos princípios estabelecidos, o que faz necessário uma nomeação.

O fato de ser situacional também diz algo sobre quem participa de tal criação. A bioética nunca

está sozinha, ela habita o interstício de um encontro, assim seu ato de criar se faz com intercessores102.

O agenciamento formado pelas estratégias, as ações e as consequências torna-se inteligível quando

composto em um princípio. Essa composição é a criação da bioética, uma criação sempre coletiva e

contingente.

Tem-se, nessa composição, uma linha na qual de um lado está o plano imaterial no qual se dá

um mergulho em um universo de possibilidades, do qual se busca emergir com uma estratégia de ação

e previsões de suas consequências. No polo oposto está o plano material composto pelas consequências

101Aqui, remete-se para uma das “recomendações de bom senso”, uma daquelas “regras simples”, elencadas por
GUATTARI (1988) para uma esquizoanálise: “'Não impedir'. Em outras palavras, não acrescentar ou retirar. Ficar,
justamente, na adjacência da mudança em curso e extinguir-se logo que possível (Não se trata aqui pois, de curas que se
arrastam durante anos, até dezenas de anos como é a moda atual para a psicanálise!)” (p.188).

102Aqui se segue a conceituação de intercessores proposta por DELEUZE (2010b), na qual a criação só é possível a partir
das interferências entre campos de saber-fazer, mas também entre coisas, seres diversos, fictícios ou reais, viventes e não
viventes. Mas interferência não quer dizer seguir uma certa maneira de se pensar e fazer, mas um modo segundo o qual
uma criação própria é fermentada nesse campo de contato, e de certa indiscernibilidade, e emerge dele por meio de um
produto singular: um conceito, uma função científica, uma música.
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das ações, que podem ser imateriais, sobre os coletivos. Entre esses dois polos está a ação, o espaço-

tempo no qual a imaterialidade das previsões e das estratégias ganha em materialidade e a ação dos

corpos é habitada por uma certa intenção, essa imaterialidade. Esse núcleo é cortado por uma linha

vertical, na  qual tem-se em seu polo inferior o território – o ponto 0, o encontro entre instituição-

minoria;  em  seu  polo  superior  encontra-se  a  abertura  para  as  desterritorializações  ativadas  pelo

encontro. Aqui encontra-se o ponto de uma conexão filogenética própria à vida de um problema e de

um princípio. Logo, ao serem elementos de uma mesma composição, o encontro, as estratégias, as

ações e consequências,  mantêm entre si  relações de ajustamento (ex:  a ação levada a cabo gerou

consequências  diferentes  daquelas  apontadas  pela  estratégia,  fazendo  emergir  outras  variáveis,

tornando  necessário  que  a  estratégia  se  modifique). O  princípio  só  pode  se manter  em vida,  em

funcionamento, desde que tais ajustamentos o modifiquem.

Caso tenha-se um princípio qualquer chamado P, composto em uma situação na qual encontra-

se um certo modo de existência enquanto usuária de um serviço de saúde, por exemplo, e esse serviço;

P, a partir de certos ajustamentos, passará a P', mantendo-se em funcionamento em relação ao encontro

em foco, mas já modificado, tendo em vista, por um lado: a irreversibilidade dos eventos dados no

encontro,  que  geram  um  ajustamento  no  princípio,  e, por  outro:  a  ativação  de  um  processo  de

desterritorialização relativa,  na  qual  as  categorias  princípio-usuárias-serviço  perduram variando-se.

Pode-se  dizer,  ainda,  que  há  uma  linha  diagonal,  que  corta  o  núcleo  da  composição,  na  qual  a

irreversibilidade dos eventos arrasta tudo para um campo novo.
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Uma tentativa de ilustrar a composição de um princípio.

0: encontro; 1: plano imaterial (estratégias); 2: núcleo (ação); 3: plano material (consequências sobre os corpos); 

P: princípio; 0': variação (irreversibilidade dos eventos); P': variação do princípio.

Há uma história própria à relação entre a bioética e os princípios.  O que convencionou-se

chamar  principialismo  configura-se como uma convergência de  quatro princípios, ditos  prima facie:

respeito à autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Pode-se dizer que seu nascimento oficial

se dá com o livro  Princípios de Ética Biomédica de BEAUCHAMP e CHILDRESS (2002) (uma

ampliação dos trabalhos desenvolvidos no Relatório Belmont para proteção de sujeitos de pesquisas

biomédicas e comportamentais). A restrição à área da biomedicina é explícita desde o título do livro aos

seus objetivos: os “desenvolvimentos científicos, tecnológicos e sociais ocorridos [a partir do meio do

século XX] produziram mudanças rápidas nas ciências biológicas e nos cuidados com a saúde”, um dos

objetivos do livro é o de “oferecer uma estrutura para o julgamento moral e para a tomada de decisão

que acompanhe esses desenvolvimentos” (Ibidem, p.17).

No  entanto,  o  que  parece  interessante  nessa  aparição  não  é  essa  possível  estrutura  que

permitiria,  de  uma vez  por  todas,  balizas  para  decisões  morais  em um ambiente  em permanente

mutação, mas sim a própria mudança ecológica dada a partir da introdução desse conjunto de princípios

no que se costuma chamar ética médica tradicional. Assim, em um oikos regido por uma lei absoluta,

um fundamento, a Sacralidade da Vida (humana), a partir do qual o dever da medicina é, por um lado,

auxiliar  o  finalismo  vital,  chamado  também  de  vitalismo  intrínseco,  em  seu  percurso  natural  –

autoconservação individual e da espécie; e, por outro, a proibição absoluta de interferir nesse vitalismo

(MORI, 2013), introduz-se um conjunto de princípios não absolutos, não hierarquizados entre si, que,

idealmente, devem ser respeitados em sua totalidade. O efeito interessante dessa introdução, então, é
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menos o aparecimento de uma estrutura moral, e mais a abertura de novos percursos a partir dessa

afronta  ao  monismo  da  sacralidade  da  vida:  a  potência  da  ausência  de  arkhe. A  fraqueza  do

principialismo,  o momento no qual ele se posiciona como barreira a essa potência da ausência de

fundamento, está exatamente em sua busca por fornecer um fundamento, uma estrutura formada por

esses quatro princípios, generalizável. 

Daí as críticas das chamadas bioéticas latino-americanas referentes a uma certa inutilidade dessa

estrutura em relação ao que se chamou de problemas persistentes (GARRAFA; PORTO, 2003), como a

produção da pobreza e o racismo. Na mesma direção, criticou-se a bioética proposta por Potter: “a

tentativa [de Potter] de dar conta da globalidade dos problemas morais quando a práxis se refere aos

processos vitais  como um todo se esquece de que ainda existem problemas específicos”,  ou seja,

aqueles persistentes: “como os problemas morais devido não ao desenvolvimento da biomedicina e sim

ao subdesenvolvimento e à miséria, isto é, não a problemas que são emergentes em razão das novas

práticas científicas e tecnocientíficas”, mas sim, aqueles que “persistem e que são produto de algo que

depende de outros fatores já conhecidos” (SCHRAMM, 2006, p. 148). Opta-se, aqui, por tentar extrair

dessas propostas de bioética algo que funcione para um problema em questão; busca-se fazer o mesmo

com as críticas, ou seja, retirar elementos que passem a funcionar para além da própria crítica. Isso não

quer dizer que nos textos e nas críticas já se encontra algo que possa ser aplicado indiferentemente em

qualquer problema, mas sim que algo com uma certa potência de variação pode ser encontrado, algo

que está ali mas já se oferece ao futuro. Assim uma extração já é uma variação. Tenta-se, então, não

generalizar certos princípios, mas sim generalizar a criação de princípios.

Tudo isso, a associação entre o que se cria, o modo de criar e os comandos ontológicos da

bioética possui um efeito importante: a simetrização. Ou seja, os princípios não são privilégio das

instituições, mas emergem de seu encontro com grupos minoritários enquanto seus usuários. Apenas

em  contato  com  esses  diferentes  modos  de  existência,  seus  saberes  e  práticas  que  emergem

voluntariamente  ou  involuntariamente,  de  forma verbal  ou  não  verbal  (FRAVET-SAADA,  2005),

somente a partir de seu uso, ou seja, somente nas mãos desses modos de existência enquanto usuários

da instituição, é que essa pode ser capaz de guiar seus movimentos por entre esses encontros. É nesse

sentido  que  pode-se  dizer  que  a  bioética  tem um compromisso  de  simetrização.  Seus  comandos

ontológicos a guiam em direção à intervenção desses saberes e práticas que são, ao mesmo tempo,

exógenos à instituição e já seus habitantes, pois próprios a esses modos de existência, mas atualizados

enquanto usuários institucionais.
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Disso pode-se concluir três coisas. A primeira é que a bioética apresenta uma face etnográfica:

essa observação, ou melhor, esse contato com o encontro entre alteridades do qual se busca estabelecer

1) os meios segundo os quais é possível apreender esse próprio contato (o que fazer, para onde olhar, o

que perguntar, qual momento ficar em silêncio, como lembrar e o que fazer para lembrar, ou seja, todo

um manejo de um modo de existência em contato com outros); 2) aqueles que permitem captar o que

parece ser importante – os gestos, movimentos, discursos, silêncios que expressam os próprios modos

de existência em encontro; 3) e, por fim, a produção de aberturas pelas quais o saber de quem faz a

etnografia possa se acoplar àquele das minorias do encontro, para que, assim, esse último possa afetar

os saberes e as práticas da instituição, no outro polo do encontro, como também estender-se sobre

outros campos. Aqui criam-se os princípios. A segunda é que a bioética apresenta uma face propositiva:

ela oferta os princípios criados tanto ao território do qual eles germinaram, quanto a outros encontros

por vir. Dessa forma, pode-se dizer que a vida de um princípio é aquela no qual ele habita virtualmente

a concretude de um encontro, sua composição se dá por meio da abstração de elementos desse encontro

e seu futuro depende de sua variação a partir de uma “volta” à concretude dos encontros. Por fim, e

talvez o mais importante,  pode-se dizer  que a bioética,  por  um lado, analisa,  até mesmo avalia a

instituição, por outro lado, está, desde início, ao lado das minorias. O que não contradiz seu modo de

funcionamento,  já  que  percorrer  um  problema,  um  encontro,  não  quer  dizer  abrir  mão  de  seus

compromissos, ou seja, apoiar modos de existências concretos ali onde eles são ameaçados material e

imaterialmente e, ao mesmo tempo, funcionar como uma ponte que permita que a potência dessas

existências e de suas criações intervenham sobre campos, inicialmente, inalcançáveis.
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