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RESUMO 

 

Em 2013, a Comunidade Evangélica Amor de Deus, localizada no bairro de Del Castilho, no 

Rio de Janeiro, é formalizada e também são inaugurados os seus “braços” pelo Centro de 

Recuperação Amor de Deus, Casa de Raabe e empresa de quentinhas Rei Davi. Este trabalho 

busca entender como esse complexo, que promove a conversão religiosa, moral, laboral e 

econômica de ex-usuários de drogas, se sustenta, seus significados políticos e as possiblidades 

que aponta num cenário nacional e internacional de precariedade.  Este “complexo”, como por 

vezes denominamos, promove a intercessão entre a racionalidade política neoliberal e a 

racionalidade política neoconservadora que, como argumenta Wendy Brown (2006), tem 

efeitos desdemocratizantes, mas que também sugerem possibilidades fora do imaginário 

político atual, onde a disputa por modelos de atenção ao uso de drogas é central.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Conversão Religiosa, Comunidade Terapêutica, Uso de Droga, 

Neoliberalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In 2013, in Del Castilho, a suburban neighborhood in Rio de Janeiro, the Evangelical 

Community Love of God was established, when it also branched into its Center for Recovery 

Love of Gos, the House of Raabe and the to-go meal company King David. This work aims to 

understand how this complex that promotes multiple conversions – religious, moral, of labor, 

economic – targeted at former drug users is sustained, its political meanings and the possibilities 

that arise in a national and international landscape of precarity. This “complex”, as we like to 

call it, promotes the intersection between the neoliberal and neoconservative political 

rationalities that, as Wendy Brown (2006) argues, has dedemocratization effects, but that also 

suggests possibilities outside of the current political imaginary.   

 

KEYWORDS: Religious Conversion, Therapeutic Communities, Drug Use, Neoliberalism.  
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1. LIMPAR, DESCASCAR E PICAR 

 

1.1 Considerações preliminares 
 

Em seu primeiro livro, Cozinha confidencial: Uma aventura nas entranhas da 

culinária (2016), publicado originalmente em 2000, o chef de cozinha Anthony Bourdain conta 

como a comida se tornou a sua paixão e, posteriormente, seu ofício. Muito longe das possíveis 

mesmices que um livro biográfico poderia ter, Cozinha confidencial dá conta das diversas 

dimensões da vida social em que a comida está envolvida. Apesar de ter trabalhado em 

restaurantes cinco estrelas, a Bourdain interessava a comida do dia-a-dia, os processos de 

manuseio, a cruência da carne, o gosto da areia das ostras, o que se passava atrás das lixeiras 

quando os funcionários não queriam ser vistos, como sexo e uso de drogas – processos feios e 

bonitos à sua maneira, sujos e pouco revelados por trás de um prato de comida servido num 

restaurante. Este trabalho deseja se aproximar disso, privilegiando os processos e mediações 

por trás de uma quentinha servida à beira-mar da praia mais turística da cidade do Rio de 

Janeiro. E o que poderia ser mais ordinário do que uma tradicional quentinha? Não estamos 

falando de qualquer quentinha. Estamos falando de uma porção com arroz, feijão preto, batata 

frita, carne, macarrão - porque carboidrato nunca é demais, mas carne já é muito caro-, uma 

rodela de tomate e duas folhas de alface para livrar o cliente de uma possível consciência 

pesada, além de uma possível azia, envolvidos num prato de alumínio com uma tampa de 

papelão fino. “A somente dez reais com guaravita.” – gritava Marquinhos.  

Organizamos este trabalho pelos processos de manipulação e cozimento de alimentos. 

Bourdain, ao escrever sobre os restaurantes onde trabalhou, sua relação com a comida e o 

mundo da alta gastronomia, nomeia seus capítulos em “entrada”, “primeiro prato”, “segundo 

prato”, como num menu de restaurante. Nosso trabalho está longe dos restaurantes de cinco 

estrelas em que o chef trabalhou e gerenciou. As etapas que acompanhamos e que teremos 

acesso por meio deste trabalho são outras. Assim, organizamos os capítulos e o sumário, que 

escolhemos nomear de cronograma, como o campo desta pesquisa se organiza: o cronograma 

de conversão de alimentos e pessoas. 

Era possível avistar Marquinhos de longe. Sua figura aparecia cada vez maior 

conforme seus passos avançavam pela areia fofa e escaldante da praia de Ipanema. Do seu lado 
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direito, o mar azul cintilava com o rastro da lambida do sol. Ao seu lado direito, o paredão de 

pedras aguentava o peso da calçada. Entre os dois, mar e rocha, estava a areia sobre a qual as 

pessoas deitavam debaixo de seus guarda-sóis. Acima destes, somente o céu azul e os pássaros 

e um eventual avião bimotor que carrega uma mensagem em sua calda. À minha esquerda, duas 

chilenas barganhavam por um queijo coalho. O vendedor se comunicava com um portunhol 

eloquente. Antes de chegar até mim, Marquinhos conseguira vender uma quentinha. Depois me 

reconheceu e abriu aquele enorme sorriso. Chegando bem perto, agachou-se ao meu lado. Tinha 

o rosto avermelhado pelo calor e pelo sol e estava molhado de suor, apesar de conseguir se 

cobrir por uma pequena sombra jogada pelas quentinhas, que claramente não era suficiente. 

Apresentei-lhe minha irmã e então logo se apressou dizendo que não poderia ficar muito porque 

as vendas haviam apenas começado. Ele ziguezagueava por entre os surfistas, turistas e outros 

ambulantes. Enquanto muitos aproveitavam o final de semana e a praia como lazer, Marcos era 

seguido por mais seis vendedores da empresa de quentinhas Rei Davi, um negócio iniciado por 

membros da Igreja Evangélica Amor de Deus. Lá era onde ele conhecera o Centro de 

Recuperação Amor de Deus (CRAD), após fazer a sua quarta tentativa de abstinência de drogas, 

mas mais especificamente do crack.  

 

Figura 1 - Conjunto habitacional onde está localizada a Comunidade Evangélica Amor de Deus (CEAD) 

Fonte: Google Maps. Acesso em: 19 jan. 2019. 
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A Comunidade Evangélica Amor de Deus (CEAD) é uma igreja neopentecostal no Rio 

de Janeiro que acolhe usuários de drogas no Centro de Recuperação Amor de Deus (CRAD) no 

bairro de Del Castilho, Rio de Janeiro. Esta igreja se apresenta por uma multiplicidade de nomes 

e atividades. A CEAD, ou Ministério Evangélico Amor de Deus é a Casa de Raabe, o Centro 

de Recuperação Amor de Deus (CRAD), além de também ser a empresa de quentinhas Rei 

Davi, onde trabalham aqueles mais avançados no cronograma da recuperação de drogas1.   

Neste cronograma, o preparo, a limpeza e ocorte equivalem à introdução, onde 

apresenta-se o campo e o percurso metodológico-empírico que este apontou. Uma comida com 

sabor deve contar com um bom refogado. Assim, a seção refogado é onde introduzo os temas 

principais deste trabalho: os modelos terapêuticos de atenção ao uso de drogas, a origem do 

nome Raabe e a história da CEAD em conexão com processos históricos mais amplos. Nesta 

linha, o cozimento equivaleria ao prato principal. Na Raabe, há somente uma opção de prato, 

que também ocupa o centro deste trabalho. Assim, nesta seção é onde abordaremos a conversão 

de pessoas e de alimentos. Desta forma, o cozimento propriamente dito faz referência à 

dinâmica do Centro de Recuperação e as transformações entre regimes de coisas e pessoas. 

Chegada a hora de comer, as refeições são doadas ou vendidas. Neste capítulo, acompanhamos 

o que acontece com a comida em seu estado final de cozimento, seja distribuída dentro da 

Raabe, durante as evangelizações em cracolândias, ou mesmo durante as vendas de quentinhas 

na praia. Por último, é chegada a hora da comida como necessário ou pelo menos desejado 

desfecho, o que equivale às considerações finais.  

Em relação ao tema e o conteúdo, não mais à forma, esclareço de antemão que este 

não é um trabalho sobre drogas, comunidades terapêuticas, trabalho informal ou mesmo 

religião, apesar de ser atravessado por estes temas. É no lugar, ou melhor, nos corpos onde estes 

temas operam em interação que queremos entender como o fazem, com que propósitos, seus 

significados e, principalmente, seus efeitos. Para esse empreendimento, utilizamos 

principalmente o trabalho de Wendy Brown. O argumento principal de Wendy Brown em The 

American Nightmare, de 2006, é especificar as conexões entre política e moralidade. Em seu 

artigo, ela quer entender a composição entre as racionalidades políticas neoliberal e 

neoconservadora que, à primeira vista, teriam diferenças inconciliáveis fundamentais. A 

primeira, por seu caráter racional e instrumental iria contra a segunda, por seu caráter moral por 

excelência. Para a autora, uma população interpelada pela religião, uma linha continuamente 

 
1 Utilizo o termo recuperação a fim de estressar o termo nativo utilizado, além de ser uma categoria mais 
amplamente utilizada entre entidades religiosas de acolhimento a usuários de drogas.  
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borrada entre cultura religiosa e política, assim como entre o discurso teológico e político, 

seriam fatores ao mesmo tempo que efeitos da recepção de forças neoconservadoras e 

neoliberais. Esta mistura, mantendo o mote culinário deste trabalho, seria responsável por 

tendências desdemocratizantes ao redor do mundo.  

Se, como argumento, a conversão e principalmente a recuperação são o que reúnem os 

esforços das outras múltiplas instituições que compõem esse conjunto de relações, por outro 

lado, estas são somente possíveis uma vez que assentadas sob a inscrição - e todas as dimensões 

que esta ocupa: social, política, econômica, simbólica – de uma igreja evangélica. Elas estão 

presentes nos rincões onde ninguém mais está, elas se multiplicam facilmente por sua 

flexibilidade, especialmente por uma proliferação do aparato de assistência evangélica 

(FROMM, 2014). Segundo Brand Arenari (2015), poderíamos considerar que o 

pentecostalismo coincide com a emergência de fenômenos modernizantes globais com 

desenvolvimento particular nos países periféricos. Isso nos permitiria pensar no 

pentecostalismo como parte da experiência de uma classe social marginalizada dos processos 

econômicos (ARENARI, 2015, p. 524), onde se reza a cartilha da especialização do trabalho, 

das tendências produtivas mais flexíveis e das cadeias globais de valor.  

O fio narrativo desta pesquisa volta-se ao cozimento, ou melhor, à conversão, como 

escolhemos nomear. A conversão, conceito igualmente utilizado pelo léxico religoso e 

econômico nos brinda com um encontro que estes campos promovem: as mudanças entre 

regimes de pessoas e coisas dentro de uma estratégia econômico-política mais ampla e ambígua. 

 Convertem-se alimentos crus frutos da dádiva ofertada à igreja em refeições para 

venda na praia do Arpoador, localizado no bairro nobre da cidade. Assim como a distância 

percorrida pelos alimentos, de Del Castilho à Ipanema, usuários de drogas “em recuperação” 

passam de “ovelhas desgarradas” captadas em espaços de uso de crack a vendedores ambulantes 

“do Senhor” na praia mais turística do país. Mas as conversões acontecem desde o interior 

desses corpos em como se comportam, falam e até sonham. O campo aqui estudado visa animar 

o debate acerca das comunidades terapêuticas, mas de forma a se voltar à intercessão entre as 

racionalidades neoliberal e neoconservadora promovidas pelo modelo terapêutico que não 

somente tem por objetivo “recuperar” pessoas do uso de drogas, mas também disseminar 

conhecimentos de navegação pela precariedade.  
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Definimos precariedade pelo duplo sentido proposto por Judith Butler, em Quadros de 

guerra: quando a vida é passível de luto?, de 2009. A precariedade é a condição da vida 

anônima e substituível cujo fim é iminente (BUTLER, 2009, p. 31). 

Nós não nascemos primeiro e em seguida nos tornamos precários; a precariedade é 
coincidente com o próprio nascimento (o nascimento é, por definição, precário), o que 
quer dizer que o fato de uma criança sobreviver ou não é importante, e que sua 
sobrevivência depende do que poderíamos chamar de uma “rede social de ajuda”. É 
exatamente porque um ser vivo pode morrer que é necessário cuidar dele para que 
possa viver. Apenas em condições nas quais a perda tem importância o valor da vida 
aparece efetivamente. Portanto, a possibilidade de ser enlutada é um pressuposto para 
toda vida que importa. (BUTLER, 2009, p. 32) 

Alimentos que antes seriam descartados viram refeições à venda; pessoas em situação 

de extrema precariedade – os dispensáveis (BUTLER, 2009) se transformam em 

empreendedores de si. Exploramos, assim, as ambiguidades, riscos e desafios políticos 

presentes no contexto atual ao olharmos a Casa de Raabe como um encapsulamento do processo 

desdemocratizante que triunfa. 

O estudo aqui apresentado desafia as concepções mais comuns sobre as Comunidades 

Terapêuticas, vistas de forma esquemática como meros eixos de penetração do poder religioso 

nos corações e mentes das pessoas a fim de construir uma base sólida às reivindicações políticas 

das igrejas evangélicas. Apesar das CTs também exercerem esse papel, sem dúvida, 

exploraremos as ambiguidades que fazem desse modelo prosperar entre aqueles que aderem 

voluntariamente a ele e nele permanecem.  

A antropóloga Anna Tsing em seu livro The mushroom at the end of the world: on the 

possibility of life in capitalist ruins, de 2015, escreve sobre a pesquisa realizada com catadores 

de uma iguaria japonesa, cogumelos do tipo matsutake, na região noroeste dos Estados Unidos. 

A imagem do cogumelo dá conta de tratar como a vida prevalece em meio à precariedade e 

indeterminação promovidas pelo sistema neoliberal, especialmente percebidas pelo meio-

ambiente. Como a autora clama, vivemos no presente, e isso requer que olhemos de outra forma 

para a nossa volta, ajustando as lentes da falta, por lentes que percebem (Tsing utiliza notice na 

forma original) como a vida brota nos contextos mais arrasadores somente a partir de uma 

estratégia de sobrevivência colaborativa. O matsutake, por exemplo, somente prosperou fora 

dos momentos de mais desenvolvimento no Japão. Era nos terrenos arrasados que ele 

encontrava aspectos mais propícios para o seu desenvolvimento, mesmo quando nada mais 

prosperava. Perceba a palavra próspero. Ela faz parte de uma gramática compartilhada que 

investe na crença de um horizonte de progresso. São noções estabelecidas por Marx sobre o 
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capitalismo e cultivados por estudantes no século XX, que também vão informar o debate sobre 

direitos humanos e mesmo a Reforma Psiquiátrica, como é o caso mais imediatamente próximo 

do nosso campo de estudo. 

Essa é uma história que precisamos saber. As transformações industriais acabaram por 
ser uma bolha de promessa que deu lugar a sustentos perdidos e paisagens destruídas. 
Ainda assim, tais registros não são suficientes. Se terminamos a história com 
decadência, abandonamos toda a esperança – ou olhamos para outros lugares de 
promessa e ruína, promessa e ruína [...] E se a precariedade, a indeterminação e aquilo 
que percebemos como trivial estão, na verdade, no centro da “sistematicidade” que 
procuramos? (TSING, 2015, p. 18, tradução nossa)2 

Isso nos faz olhar aos usuários de drogas e as experiências que lhe são oferecidas como 

sugestões da dimensão da possibilidade e não somente da negação. Tsing define a 

vulnerabilidade como a “condição de ser vulnerável aos outros”.  

Encontros imprevisíveis nos transformam; não estamos no controle, mesmo de nós 
mesmos. Impossibilitados de nos apoiar numa estrutura estável de comunidade, somos 
jogados à assemblages instáveis, que nos refazem assim como aos outros. Nós não 
podemos nos apoiar no status quo; tudo está em fluxo, inclusive a nossa habilidade de 
sobreviver. Pensar através da precariedade muda a análise social. Um mundo precário 
é um mundo sem teleologia. Indeterminação, a natureza não planejada do tempo, é 
assustadora, mas pensar através da precariedade nos faz perceber como a 
indeterminação também faz a vida possível. (Idem, p. 20, tradução nossa)3 

 

 
2 “This is a story we need to know. Industrial transformation turned out to be a bubble of promise followed by lost 
livelihoods and damaged landscapes. And yet: such documents are not enough. If we end the story with decay, we 
abandon all hope—or turn our attention to other sites of promise and ruin, promise and ruin. [...] What if precarity, 
indeterminacy, and what we imagine as trivial are the center of the systematicity we seek?. “ 
3 “Unpredictable encounters transform us; we are not in control, even of ourselves. Unable to rely on a stable 
structure of community, we are thrown into shifting assemblages, which remake us as well as our others. We can’t 
rely on the status quo; everything is in flux, including our ability to survive. Thinking through precarity changes 
social analysis. A precarious world is a world without teleology. Indeterminacy, the unplanned nature of time, is 
frightening, but thinking through precarity makes it evident that indeterminacy also makes life possible.” 
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Figura 2 - Banner pintado na parede da Comunidade Evangélica Amor de Deus 

Fonte: Página do Facebook do CRAD. Acesso em: 21 ago. 2018. 

Assim, escolhemos enxergar Raabe pela diversidade das diferentes atividades que são 

associadas aos usuários de drogas: a igreja e os cargos eclesiásticos; o centro de recuperação e 

os cargos “disciplinares”; e, finalmente, a empresa de quentinhas Rei Davi e seus cargos 

“profissionais”.  

No entanto, cabe esclarecermos que a categoria mobilizada pelos nativos para se referir 

à Raabe, especificamente ao CRAD, é Centro de Recuperação e não a categoria formal 

Comunidade Terapêutica. Como Beatriz Brandão (2017) esclarece em sua tese, CRs da linha 

pentecostal redefinem o que é recuperar. Se, num primeiro momento, esse modelo fora 

relacionável à recuperação de substâncias psicotrópicas, o que testemunhamos é uma 

“recuperação” mais ampla, de ordem econômico-política e moral. “Centros de Recuperação, 

em sua generalidade, nascem na lógica do cuidado para com a droga, não com o crime, o 

propósito inicial não está relacionado a uma recuperação moral e sim a um afastamento da droga 

(BRANDÃO, 2017, p. 34). Como João Biehl (2005) utiliza em seu trabalho, podemos também 

categorizar esse campo como uma zona de abandono social, onde “pessoas indesejadas ou 

improdutivas são simplesmente largadas por famílias ou instituições do Estado”. A casa não 

somente recebe pessoas que fazem uso de drogas. Como disse Carlinhos, as portas estão sempre 

abertas (literalmente) para qualquer um. Eu conheci um senhor que se destacava pelos cabelos 

bem brancos e muitos anos que carregava. Ele já não conseguia enxergar. Tinha os olhos 

brancos opacos, provavelmente fruto de um quadro de catarata não tratada ou tratada 

insuficientemente. Ele também tinha problemas de locomoção. Em contraste, havia um menino 

muito jovem, que andava para lá e para cá no dormitório com as roupas largas demais para seu 
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corpo. Ele olhava para a parede, como o corpo virado para a frente e a cabeça virada de lado, e 

conversava com alguém. Era possível escutar o nome Gabriel. Ele havia criado uma confusão 

na Cidade de Deus ao roubar a droga de alguém e acabou sofrendo muitos golpes em retaliação. 

Outros internos o zombavam falando que ele estava até mesmo falando com os anjos. Em uma 

dessas idas e vindas, começou a falar em tom mais agressivo ao que foi respondido pelo 

coordenador e pastor Moisés: “esse cara não pode ficar aqui. A gente não tem condição de 

receber ele”. 

O nexo entre a improdutividade e o abandono social é um que se estende entre as 

dinâmicas que orientam as pessoas que acabam na Casa de Raabe em diferentes níveis de 

análise e que orienta os caminhos que são mais possíveis a esse grupo. Dito de outra forma, 

para que fique clara a importância dessa conexão para esse trabalho e que sustenta o argumento 

do mesmo, as pessoas que compõe esse grupo são pensadas em diferentes níveis como falhas 

frente à expectativa de sujeitos “úteis e dóceis”. Essa expectativa, como anunciou Michel 

Foucault em Vigiar e Punir: O nascimento das prisões (2014), faz parte de uma genealogia 

complexa que une o liberalismo das reformas punitivas e a religião das reformas morais para 

que a prisão, com o propósito e a forma que conhecemos, se estabilizasse.  

Apesar deste não ser um trabalho sobre prisão, a forma “asilo” ou “comunidade 

terapêutica” opera dentro das mesmas estratégias. E, se não tem um lugar central como a prisão, 

tem uma posição auxiliar a um mesmo projeto moral, onde o trabalho é o ponto nodal, explorado 

politicamente.  
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1.2 O cozinhar desta pesquisa 
 

Não tão violentas quanto divulgam, nem tão dóceis quanto impõem. 

 (Escobar, 2017).4   

O caso das pessoas usuárias de crack é importante e interessante como representação da 

condição máxima ou da condição mais radical do que se tenta combater com as políticas que 

criminalizam as drogas, seus usuários e seus comerciantes. Jeanne Favret-Saada, quando fala 

da prática de feitiçaria realizada no Bocage francês no artigo Ser afetado, de 2005, argumenta 

que “nós” já fomos “eles”. “Nós” faz referência aos “homens modernos e racionais” que haviam 

deixado de ser “eles”, pois abandonavam a crença e a prática da feitiçaria (FAVRET-SAADA, 

2005, p. 157). Numa proposição similar, Taniele Rui (2010) argumenta sobre a abjeção 

atribuída aos usuários de crack, apontando que a condição de usuário de drogas, especialmente 

usuários de crack, reconfundem as fronteiras políticas entre causas estruturais e causas morais 

pessoais que seriam responsáveis por essa condição extrema. “Trata-se de uma população que 

representa o descontrole que “nós” conseguimos evitar” (RUI, 2010, p. 328). “Nós” nunca 

fomos cracudos, “eles” são. Entretanto, pelo temor de nos tornarmos eles, é que tentamos 

observá-los à distância e governá-los. Não queremos nos tornar os nossos objetos. E, para isso, 

o interdito das drogas ensaia um afastamento do não “sujeito moderno”, útil, produtivo e 

racional e encontra solo fértil nessas pessoas que representam uma coletividade extremamente 

vulnerável. Como Taniele conclui, “[usuários de crack] ao não conseguirem romper a tênue 

fronteira entre o que é dito sobre eles e aquilo que eles pensam sobre si mesmos, todos os 

mecanismos e ideias dos quais parecem escapar são, duramente, reafirmados” (Idem, p. 238). 

O conceito de assujetissement entre os entendimentos de Louis Althusser (1971) e Michel 

Foucault (1975; 1978; 1984) (discorre sobre a palavra burocrática do aparelho de Estado, para 

um, e para além dessa dimensão, fora mesmo dos registros falados e escritos, para o outro 

(BUTLER, 2017, p. 15). A sujeição então acontece duplamente, pela interpelação e 

categorização institucional, mas também pelas disposições individuais em se “esquadrinhar”. 

O repertório de dispositivos, “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas” 

 
4 Transcrição de uma obra de Raphael Escobar pertencente à exposição À noite, o mundo se divide em dois (2017). 
Disponível em: https://medium.com/revista-bravo/entre-o-fluxo-e-a-cultura-fd2331ea6a66 



 

 
 

21 

(FOUCAULT, 2014, p. 364). A loucura, a noção de saúde, de doença, de hospital e tantas outras 

definições e conceitos são produções que se enquadram nessa dinâmica. Assim, o uso de drogas 

é um campo delineado pelos variados discursos que promovem efeitos normativos.  No entanto, 

para além dos efeitos jurídico-normativos, esses discursos têm efeitos subjetivantes e de 

valoração simbólica dos sujeitos. 

Essa clivagem, no entanto, é uma tática repetida nos mais diversos domínios, 

especialmente no discurso da segurança pública e internacional, assunto sobre o qual realizei o 

meu Trabalho de Conclusão de Curso na graduação em Relações Internacionais. A divisão entre 

“nós/eles” ou dentro/fora, é um dualismo ontológico que remete ao contrato social. No discurso 

da segurança, reafirma o Estado-Nação e seu poder em traçar fronteiras para delimitar o poder 

soberano e a divisão entre amigos e inimigos (SCHMITT, 1992). No entanto, essa divisão se 

estende aos próprios súditos, é como a soberania opera, como ela cria corpos úteis e dóceis, na 

arte da distribuição que divide, avalia, mede, hierarquiza nos mínimos detalhes, nas seriações 

(FOUCAULT, 2014, p. 139). É como são criadas imagens de disfuncionais e inúteis baseadas 

em premissas econômicas e moral-religiosas. E quando essas imagens parecem se reiterar, 

imagens de homens que repetem os erros, que parecem não querer ser “livres” da droga, que 

fazem as “escolhas erradas”, homens tortos, insistentes na sua irracionalidade econômica e 

moral, que não querem trabalhar, que falham em ser ascéticos. São homens como meus 

familiares, meus amigos, eu mesma, homens que andam pelas ruas, que não são bem-sucedidos.  

E essas premissas se tornam ainda mais emergentes no cenário político atual de restauração 

conservadora, uma orquestração de políticas retrógradas que Sonia Corrêa situa de forma mais 

escancarada no Brasil nos anos de 2015 e 2016 (CORRÊA, 2016, p. 10), mas que são processos 

de longue durée ao redor do mundo. Segundo Wendy Brown, em American Nightmare: 

neoliberalism, neoconservatism and de-democratization, de 2006, é um processo de 

convergência entre racionalidades aparentemente contraditórias – neoliberalismo e 

neoconservadorismo – que, de um lado, afirmam o papel do mercado e, de outro, a valorização 

do poder estatal de moralizar, criando uma “anomalia anti-democrática”.  

Estabelecidas essas considerações preliminares, esclareço o meu percurso em campo, 

que foi responsável por ditar essa investigação. 

Esta pesquisa se fez no caminhar. De forma pedestre pelo bairro que morei a vida 

inteira e bairros adjacentes, mas que com olhos um pouco mais treinados para uma observação 

e tendo como objetivo descobrir mais sobre o tráfico de drogas, mais especificamente sobre o 
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tráfico do crack, tomou outras topografias, me levando a lugares e pessoas que eu não conhecia. 

O viaduto, a linha do trem, as paralelas que abrigam famílias inteiras. Lugares antes interditos 

se tornaram familiares.  

 

Figura 3 - Foto tirada do viaduto de cima do viaduto da Bandeira 2 

Fonte: Registro próprio. 

As tentativas de estabelecer o campo para esta pesquisa se iniciou junto às políticas 

públicas de saúde como o Programa de Saúde da Família, onde estabeleci contato com agentes 

comunitários de saúde (ACS) da Clínica da Família Renato Rocco, localizada na favela do 

Jacaré. Lá, conheci o ACS Zezé, com quem fiz algumas visitas ao Jacaré e conversamos sobre 

a sua trajetória. Ele me contara que já tinha trabalhado no tráfico, mas condenava o uso de 

drogas. Nunca tinha usado e repreendia a sua filha por fumar maconha. O trabalho na Clínica 

da Família o fez priorizar um trabalho formal em detrimento da ocupação no tráfico, onde se 

envolvera quando tinha 21 anos, depois de ter saído do exército e aprendido a consertar armas, 

uma habilidade apreciada pelos seus então novos empregadores. Nesse tempo, conhecera os 

nomes famosos do Comando Vermelho, Escadinha, Meio Kilo, entre outros. Em visitas 

subsequentes, Zezé me apresentou à Praça da Concórdia, onde Jovelina Pérola Negra e Zeca 

Pagodinho já haviam se apresentado. Também fui apresentada à Aparecida, que trabalhava no 

Viva Jacarezinho, uma agência de cursos livres e profissionalizantes, que tinha por objetivo 

“fazer com que as pessoas se destacassem”. Também conheci Leo, que trabalhava na 

Associação de Moradores, e planejava reabrir o pré-vestibular social que havia sido fechado 

por conta da violência devido aos confrontos entre polícia e traficantes durante as ações das 

dimensões pública e performática da polícia (PINHEIRO-MACHADO, 2008, p. 128). Conheci 
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também outro Leo, através do Coletivo Cafuné na Laje, que promove ações culturais, como 

cinema ao ar livre, exposições de fotografia, sempre sobre a história e memória do Jacaré e de 

seus moradores. Léo, entretanto, acabara de ter um filho e me adiantou que as atividades 

estavam um pouco paradas e ele precisaria dar prioridade aos seus corres, atividades que o 

remunerassem, agora com um novo integrante na família. Subsequentemente, as tensões se 

intensificariam. 

O ano começara com operação policial no Jacarezinho no dia 2 de janeiro. No dia 
12, um episódio viria a estabelecer uma nova intensidade às operações. O corpo 
de um delegado foi encontrado dentro de um carro na região do Arará, também 
considerado zona de domínio do Comando Vermelho. X9s devem ter sido pegos 
pela polícia e entregaram os nomes dos responsáveis pela morte. A partir de 
então, o Jacarezinho passou a amanhecer durante dias com a invasão de tropas do 
CORE a pé e pelo ar. A própria unidade da UPP foi atingida pelos tiros a ermo que 
o helicóptero proferia, como muitos noticiavam em surpresa para enfatizar o quão 
arbitrária a operação tinha sido. Ao entrar em contato com Zezé, depois de um 
tempo que não nos falávamos, ele me disse que a situação no Jacaré estava muito 
complicada e que retomaríamos contato depois. (Caderno de campo, 13 de janeiro 
de 2018) 

Em pouco tempo, a intervenção federal militar no estado do Rio de Janeiro seria 

anunciada pelo Presidente Temer no dia 16 de fevereiro de 2018 (O GLOBO, 2018). Meu 

próximo contato com Zezé seria para ele me dizer que o clima estava muito estranho, que eu 

não deveria entrar sozinha no Jacaré e que deveríamos esperar que os ânimos se acalmassem. 

Foram vários dias de confronto entre a polícia e traficantes e o contato com Zezé parecia cada 

vez mais difícil. Tentei estabelecer uma nova entrada por outras pessoas que conhecia e eram 

moradores, mas todos estavam muito assustados com a situação e não se mostraram 

interessados e disponíveis.  

Desta forma, decidi tentar abrir outras portas para que pudesse iniciar o campo, na 

perspectiva que somente ele poderia me apontar com mais clareza para onde ir e quais questões 

seriam mais emergentes. Como o contato telefônico nunca funcionara, fui até a Clínica de Saúde 

da Família (CSF) Bárbara Starfield, no bairro de Del Castilho, que não fica dentro de uma 

favela.  

Lá, me disseram que as ações do consultório de rua estavam paradas há algum tempo 

e provavelmente continuariam assim devido aos episódios violentos que marcavam as 

operações policiais decorrentes do assassinato do delegado. A opção que considerei seria 

estudar tangencialmente o crack ou pelo menos fazer uma rede de contatos, fora dos serviços 
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de saúde, o que também daria uma perspectiva mais incomum entre as pesquisas sobre crack, 

que geralmente acompanham esses serviços.  

Saindo da CSF, parei num boteco que dava às costas para o Shopping Nova América, 

entre um campo de futebol que algum dia foi de grama, mas agora era só areia e uma oficina 

mecânica. Lá, conheci Cacau, o dono do empreendimento. Contei-lhe da minha pesquisa e ele 

me compartilhou sobre a sua história e sobre a sua visão sobre “cracudos”.  

Falou que já contratara um cracudo para trabalhar em seu bar ajudando a bater 
uma parede, porque o menino tinha experiência. Já tinha trabalhado como 
ajudante de pedreiro e era forte. Mas não deu certo. Fala que prefere ficar neutro. 
Não dá mole para a Polícia, se não viriam comer todos os dias lá, nem para os 
cracudos, que poderiam roubar, ou que inevitavelmente iriam embora, como 
aconteceu com o usuário que acolheu e dava comida e casa em troca de trabalho. 
(Caderno de campo, 16 de janeiro de 2018). 

Atividades mal remuneradas e menos valorizadas são vistas com naturalidade por 

aqueles que as oferecem aos usuários de crack. Cacau só contratou o cracudo porque ele sabia 

bater uma parede. Mesmo assim, por ser um usuário e ele poder constatar isso em sua aparência, 

pensando que não teria “nada a perder”, “nada melhor a fazer,” ou qualquer termo de 

negociação, ofereceu muito pouco a um trabalho que seria remunerado de forma diferente, fora 

qualquer outra pessoa que não um usuário. Cacau se surpreendeu com a oportunidade que o 

usuário “desperdiçara”. Ao final de nossa conversa, me apontou a “igreja do Pastor Célio”. 

Disse que achava errado o “trabalho escravo” de vender quentinhas na praia, mas pelo menos 

os cracudos trabalhavam e atestou que Célio era um “homem sério”. De início, decidi evitar 

essa alternativa, pois queria acompanhar os usuários sem estar dentro de uma instituição ou de 

algum braço dessa, como era o caso dos consultórios de rua e outras ações de Saúde. Ao sair de 

lá, resolvi fazer um caminho mais longo, que me permitiria passar por um espaço de uso, o 

viaduto da B2. Lá, conheci Vanessa, com quem encontraria outras vezes no mesmo lugar. 

Entrada da Bandeira 2 pela Avenida Suburbana, mais especificamente a quadra 
que fica embaixo do viaduto e tem grades ao seu redor. O ambiente está calmo. É 
dia e os carros passam desavisados. As pessoas carregam sacolas de lixo indo numa 
única direção em passos calmos. Chão de pedras e lama. Carros passando e 
buzinando. Cachorros latindo. As vozes vão se tornando mais fortes e mais 
distinguíveis. Essa mulher me olha, nos olhamos e pergunto: Amiga, tem um 
isqueiro? Vanessa vestia uma roupa justa, estampada e curta, os cabelos penteados 
para trás e um sorriso largo, mas envergonhado. Sentamos. Destarte ela fala que 
não se prostitui, que não vende seu corpo. Pergunto o porquê. Ao que ela 
responde: “porque não é legal e porque tenho namorado”. Salienta que foi por 
homem que entrou nessa vida. Pergunto então como ela faz para conseguir fumar. 
“Pedindo”, ela responde. E então me pede cinco reais para fumar. Pergunta se eu 
tenho algo contra. Respondo que não. E ela se vai. (Caderno de campo, 16 de 
janeiro de 2018) 
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Depois dessas tentativas, fiz contato com um antigo morador do bairro onde eu 

morava. Achei interessante a ideia de pôr em perspectiva diferentes práticas de uso e diferentes 

identidades e representações sobre usuários de crack. Rafael, ou Perna, como é chamado há 

anos por conta de seu corpo esguio, morou a vida inteira em Maria da Graça. Já tinha tido 

empregos formais, dos quais o principal foi motorista de ônibus, mas era conhecido por pedir 

dinheiro às pessoas do bairro e geralmente em “dar uma volta” nelas e nunca as pagar de volta. 

Em alguma dessas, acabou jurado de morte, quando ficou alguns anos afastado do bairro depois 

de sofrer uma tentativa de assassinato testemunhada por muitos do bairro. Ele me pareceu 

interessante porque, diferente da representação mais comum do usuário de crack, ele possuía 

casa própria e a habitava, não dormia na rua, não fumava na rua e mantinha seus hábitos mais 

conspícuos. No entanto, a sua aparência já esguia se tornara mais intensa e, como o seu uso de 

drogas era de conhecimento geral, muitos desconfiavam e cochichavam sobre a possibilidade 

de Rafael ter começado a usar crack.  

Todas essas tentativas, com Cacau, Vanessa e Rafael se mostraram pouco sustentáveis. 

Como eu manteria um lugar nesse campo “não-institucional”, que por enquanto se apresentava 

através de atores mais livres e com poucas conexões? Como eu adotaria um papel que me 

inserisse de forma mais orgânica ao campo e que me possibilitasse construir um lugar e 

conquistar a confiança das pessoas para que pudesse frequentar e realizar entrevistas, como 

Foote White coloca em seu Sociedade de esquina: a estrutura social de uma área urbana pobre 

e degradada (2005). Além disso, a minha presença poderia incomodar aqueles que trabalhavam 

no tráfico de drogas ao me verem circulando pelas áreas de uso, muito próximas das bocas de 

fumo, por não ser familiar e não ser uma usuária. Poderiam achar que eu era uma policial ou 

jornalista infiltrada e a histórica conta como, principalmente em contextos mais acirrados, essas 

pessoas podem sofrer retaliações ou mesmo serem mortas, como alguns interlocutores me 

haviam avisado. Outro aspecto que me fez abandonar essa perspectiva foi o assédio que sofri, 

sem exceção, no contato com interlocutores masculinos. A questão de gênero em campo dita os 

caminhos mais “possíveis” e seguros que podem ser seguidos. Se, por um lado, sofria com 

insinuações e investidas, por mais que todas fossem negadas e meu lugar como profissional 

fosse reiterado, ser mulher também me oferecia aberturas. Homens se sentiam à vontade e 

desejosos para compartilhar comigo uma conversa e responder às minhas questões. Meu gênero 

me permitia transitar, enquanto me impunha restrições concomitantemente. 



 

 
 

26 

Desta forma, o campo que de início relutei, dentro da Comunidade Terapêutica 

gerenciado pelo Pastor Célio, foi onde acabei entrando e onde, apesar de ainda sofrer algumas 

investidas mais atenuadas frente àquelas fora dali, investi. A moral evangélica parecia prevenir 

investidas mais diretas, apesar de não as prevenir totalmente, mesmo acionando a existência de 

um companheiro. A igreja, o lugar onde não imaginei que fosse parar, onde não desejava fazê-

lo de início, se tornou meu campo e se mostrou um lugar interessante para observar conexões 

não tão óbvias, como as que apresento nesta pesquisa: os mercados tecidos por usuários de 

drogas a partir da igreja.  

 

1.3 Analisando os ingredientes e apresentando o campo 
 

 

Figura 4 - Vista aérea parcial dos bairros de Del Castilho, Maria da Graça e Higienópolis 

Fonte: DATA.RIO. Acesso em: 19 jan. 2019. 

Este trabalho se propõe a explorar o caso da Comunidade Evangélica Amor de Deus 

(CEAD), situada no bairro de Del Castilho, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, entre regiões 

de influência de milícia e tráfico, apesar dessas categorias por vezes se sobreporem. O trabalho 

do Pastor Célio Ricardo, diretor da CEAD, começou com pessoas em situação no ano de 1999. 

Sua atenção a usuários de drogas, do que viria a se tornar o Centro de Recuperação de Drogas 

Amor de Deus (CRAD) ou Casa de Raabe, ou mesmo como aparece poucas vezes, Projeto 

Filemom 1, na rua Turiúva em Del Castilho começara somente em 2012, de acordo com 

registros da organização, também presentes no Facebook. 
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Essa perspectiva se deu por duas circunstâncias principais: a venda de quentinhas era 

aquilo que o campo mostrava como uma micro história, que poderia informar sob um olhar 

diferente as relações entre religião, economia e política (de drogas); e o curso da disciplina 

Informalidades e ilegalismos, durante o segundo semestre do mestrado, junto aos professores 

Daniel Hirata, da Universidade Federal Fluminense (UFF), e Fernando Rabossi, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O olhar sobre o uso de drogas, as identidades 

que os usuários de crack mobilizavam, ou mesmo o comércio de crack e suas especificidades – 

minhas ideias inicias de temas de pesquisa - se tornaram periféricas ao que o campo na Casa de 

Raabe mostrava ser mais importante para os interlocutores – a comercialização de quentinhas.  

 

 
Figura 5 - Lojas e serviços locais na rua da CEAD 

Fonte: Registro próprio. 

O bairro de Del Castilho é oficialmente considerado um bairro de classe média e faz 

parte do Grande Méier. A sua topografia atual, quando olhada atentamente, revela as 

permanências da política através dos tempos. Originalmente como uma fazenda, o bairro 

inaugurou seu processo de urbanização em 1858, com a instalação da Estrada de Ferra D. Pedro 

II e a subsequente estação do Méier em 1889. Ele nasceu da Fazenda Capão do Bispo, dentro 

da freguesia5 de Inhaúma e era responsável por ser o ponto de disseminação de mudas de café 

 
5 Denominação territorial utilizada para igreja, política e municipalidade.  
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para o interior da região. Ainda hoje vemos um vestígio disso, como uma dobra do tempo, uma 

erupção tectônica que fez com que a altitude alcançada protegesse o lugar das modernizações. 

Muito perto da Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus, na Avenida Suburbana, antiga 

Estrada Real de Santa Cruz, atrás dos conjuntos habitacionais, há uma casa antiga localizada na 

elevação de um terreno grande, grande demais para os terrenos contemporâneos, evidenciando 

a sua origem colonial. Dom José Joaquim Castelo Branco, primeiro bispo do Rio de Janeiro, 

estabelecera a sede da sua fazenda ali no século XVIII, que é hoje tombada e de alguma forma 

resistente ao tempo. Em 1940, durante o Estado Novo e sob a prefeitura de Henrique 

Dodsworth, o bairro de Del Castilho e outros bairros adjacentes da Zona Norte e da Baixada 

eram considerados bairros proletários e receberam investimentos neste sentido através do 

Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI).  Por meio de um projeto de 

moradias de aluguel baixo subsidiado pelo governo do Rio de Janeiro, à época capital, houve a 

instalação de diversas indústrias têxteis, metalúrgicas e farmacêuticas nesses bairros. 

Destacamos a instalação em 1925 da Companhia Têxtil Nova América em Del Castilho, que 

comportava um conjunto habitacional contíguo, onde hoje encontramos a CEAD e que teve 

grande expressão na economia da cidade. Como Cacau me contou em nossa primeira conversa, 

sentados em seu bar, ali “costumava ser um lugar próspero, com muitas indústrias e comércio”. 

Hoje, o conjunto é marcado pela oferta de serviços. Há uma oficina de consertos de automóveis 

com parte ao ar livre, um lava-jato improvisado, uma pizzaria pequena mas notória por suas 

porções generosas e sabor, uma quadra de futebol de gramado sintético e alguns pequenos bares, 

como o de Cacau, com cadeiras de plástico vermelhas e azuis das cervejas Brahma  e Antárctica 

combinadas aleatoriamente ocupando as calçadas – um típico bar do subúrbio.  Esse também 

foi um período marcado por grandes fluxos migratórios e crescimento urbano. Também foi 

nesse período a enorme corrida às favelas e à ocupação de outros municípios da Baixada 

Fluminense, já que os subúrbios muitas vezes não se mostravam como uma alternativa 

econômica viável para a população de menor renda. Aquelas mais perto de Del Castilho e, 

coincidentemente, de onde a maioria das pessoas que frequenta Raabe vêm, são o Jacaré e a 

Bandeira 2.  
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Figura 6 - Visão aérea 3D da Comunidade Evangélica Amor de Deus (CEAD) 

Fonte: Google Maps. Acesso em: 19 jan. 2019. 

 

O fluxo de entrada e saída pela porta é intenso. Entram carros que param no 

estacionamento/oficina mecânica, que se localiza na parte da frente do terreno para algum 

serviço. Entram pessoas que usam drogas procurando o centro de reabilitação, principalmente 

pessoas dos arredores e especialmente usuários de crack que frequentam as favelas da Bandeira 

2, de Manguinhos e do Jacaré, mais próximas do local. No entanto, a outra comunidade 

terapêutica mais próxima na região fica em Quintino, a Comunidade Católica Maranathá. Pela 

porta entram os internos6 que circulam entre o dormitório masculino, cuja entrada é por fora, 

passando pela oficina mecânica que se localiza ao lado do espaço da igreja subindo uma rampa, 

a pequena mercearia, que vende os famosos sacolés que todos adoram consumir no verão e dar 

entre si como um agrado, principalmente aos visitantes ou aos obreiros7, mais altos na 

hierarquia do lugar. Entram fiéis para atender ao culto às segundas, quartas, sextas e domingos 

religiosamente, mas esses são minoritários. Em geral, são sempre os mesmos frequentadores 

que já possuem algum lugar dentre as ocupações do local, ou algum pesquisador ou 

pesquisadora, jornalista etc, à procura do trabalho de recuperação de usuários de crack nas 

cracolândias – as cenas mais consumidas por jornais brasileiros e estrangeiros, mas que não 

fazem parte da rotina do lugar como se pensaria. Retomaremos esse aspecto na seção sobre as 

evangelizações.  

 
6 Categoria utilizada para denominar aqueles que estão em “tratamento” no CRAD. 
7 Categoria utilizada para denominar aqueles que não estão mais “em tratamento”, mas geralmente já fizeram uso 
de drogas e hoje exercem funções na igreja. 
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A frequência de poucos fiéis à igreja tem algumas explicações. Raabe não tem como 

estratégia principal a fixação de frequentadores e seus familiares em ritmo diário de atividades 

diferenciadas (VITAL DA CUNHA, 2009, p. 151). Não parece, à primeira vista, estar tão dentro 

do competitivo mercado neopentecostal entre igrejas, que disputam por fiéis e são desunidas 

(Idem, p. 154). Isso me ficou mais claro pela primeira vez com uma conversa que tive com 

Moisés após um dos cultos. Moisés frequenta assiduamente Raabe, também auxilia no trabalho 

com os usuários, mas é pastor de sua própria igreja e é chamado assim por todos. Ele me contou 

que já fora casado duas vezes. Dessa última, conhecera a sua esposa num culto. Ela também era 

pastora. A paixão foi instantânea e eles ficaram juntos desde então, “o negão e a branquinha”, 

como ele me disse. Mas isso acarretou deixar sua família anterior, ex-esposa e sua filha, a quem 

ele “tem muito amor”, como também me afirmou ao me mostrar as fotos e os áudios dela 

chamando-o para uma visita. Moisés, quando não está em Raabe e nem na sua igreja de origem 

em Manguinhos, trabalha como vendedor ambulante em ônibus. Ele vende balas diversas e 

amendoins embaladas de acordo com a sorte e amarradas numa espécie de cajado, onde os sacos 

que embrulham as mercadorias são grampeados para serem facilmente destacados no momento 

da compra. Durante a nossa conversa, atestando a amizade que tinha com o Pastor e o “homem 

de deus” que ele é, me contara que o Pastor Célio já havia oferecido e “doado” fiéis a ele. Não 

quaisquer fiéis, mas seus fiéis que melhor contribuíam com o dízimo e ajudavam a obra da 

igreja doando durante o culto. Essa informação, que disputa a comum relação competitiva entre 

igrejas, informa menos sobre a relação entre igrejas e uma suposta “quebra” na regra 

neopentecostal e mais sobre a própria Raabe. Esta parece ter outros objetivos, dos quais 

frequentadores não são o foco principal de investimento. A Casa é muito voltada para a relação 

com outras igrejas, para o circuito de pregações, o trabalho de recuperação, a sua divulgação e 

exibição em contato com outras igrejas e outras organizações, a rotina dos internos, mas 

principalmente para a venda de quentinhas, onde mais investimento é colocado e que, portanto, 

possibilita a “doação de fiéis”.  

Por trás, entre a vista da caixa d’água e do puxado construído por Alex e outros que 

moram ali, mas não são mais internos, vê-se o Shopping Nova América, mais especificamente 

a torre corporativa e um grande cartaz com o nome da rede de hotéis Ibis. Alex veio de Vigário 

Geral. Sua família o avisara que nunca mais voltasse, porque era jurado de morte. Ele me contou 

a história de como tinha uma irmã e um irmão gêmeo. Apesar de seus alertas, seu irmão também 

entrara para a vida, como ele se referia à venda de drogas. Seu irmão fora assassinado durante 

uma operação policial, apesar dos tantos avisos de Alex, ele frisa. Ele começou a trabalhar lá 
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antes. Ocupou-se das diversas etapas do processo, sendo responsável pela endolação8 e outrora 

pela venda. No entanto, a região onde morava era comandada por milícia. Ficaram sabendo 

sobre a sua ocupação no tráfico, atividade que aquele grupo identificado como miliciano 

reprovava e então nunca mais pôde voltar para casa. Esse assunto surgiu quando fomos resolver 

a sua situação eleitoral. Ele não votara nas últimas quatro eleições, desde que fora expulso do 

seu bairro de origem, onde tinha uma casa própria no nome dos pais, acumulando uma dívida 

de 21 reais. Quando mencionei a possibilidade de termos que ir até a sua zona eleitoral de 

origem, ele ficou nervoso. Costumeiramente calmo, falava então profusamente como não 

poderia ir lá, que não voltaria lá de jeito nenhum. Acabamos indo num Tribunal Regional 

Eleitoral próximo do CRAD, por coincidência, em frente à Catedral da Igreja Universal do 

Reino de Deus, localizada na Avenida Suburbana. Não saber ler também era outro fator que o 

impedia de resolver essa situação. Não sabia bem quais procedimentos seguir ou aonde ir. Ele 

ficou extremamente grato pelo simples fato de tê-lo acompanhado e me desejou muitas bênçãos. 

Essa abertura foi uma oportunidade para me contar mais abertamente sobre a sua vida, sobre o 

CRAD, os pastores, quem admira muito porque “trabalham com o que seja” e sobre o seu 

casamento arranjado pela igreja. Juntara-se à Ivanete, que trabalha como doméstica na casa dos 

pastores e com quem divide um puxadinho dentro do perímetro da Casa de Raabe. Alex se 

tornou um dos meus principais interlocutores. A rotatividade de pessoas que frequentam e 

permanecem na casa, mesmo nos cargos profissionais, é enorme e ele, que já possui mais 

autonomia e tem um trabalho fora dali como ajudante de transporte de pisos, se revelou como 

uma pessoa mais fixa e com quem eu poderia conversar sem tantas preocupações de assédio, 

que ocorriam com alguma frequência.  

Mais ao longe, depois da Linha Amarela, fica um outro conjunto habitacional. Esses – 

o conjunto depois da via expressa e este onde se localiza a Casa – estão sob influência da milícia, 

como me contou Alex. Ele diz que não sabe como eles aguentam esse bando de cracudo, mas 

desde que não roubem, as suas vidas não correm perigo. Se roubar, é morte. Desde que soube 

disso, percebi melhor a viatura da polícia que está sempre parada na esquina da rua que dá 

entrada ao conjunto, ao lado da barraca de espetinhos, que vende espetinhos de carne, frango, 

salsichão. O cheiro e a fumaça que seus produtos exalam são irresistíveis aos transeuntes, aos 

frequentadores da Casa e especialmente aos policiais, que ganham “de graça”, ou em troca dos 

seus serviços de segurança. Mesmo Alex já tendo sido do tráfico e participado dessa guerra 

 
8 Endolação se refere ao processo de organizar as drogas em porções que serão comercializadas por preço e peso 
e enrolá-las de acordo com a embalagem apropriada.  
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urbana do lado contra policiais e grupos milicianos, hoje, “recuperado”, ele não vê a presença 

de policiais e milicianos como um problema. Até mesmo, como ficou evidente em sua fala, 

reconhece o trabalho da milícia que tem influência sobre a porção do bairro onde o CRAD é 

localizado e a sua “tolerância” com cracudos, desde que não usem drogas no perímetro. No 

entanto, um dia em sua companhia, presenciei uma retomada a este conflito que não estava tão 

apaziguado quanto denotava.  

Quando Alex e eu fomos resolver a sua questão eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral 

da região, presenciamos uma cena em que dois policiais paravam um aparente usuário de crack 

que pedia por esmolas no ponto de ônibus. A calmaria de uma terça-feira de manhã após o 

horário de rush, por volta das dez horas da manhã era perturbada pela manobra rápida e 

desengonçada da viatura policial que parou no ponto onde estávamos esperando pelo nosso 

ônibus. O seu motorista saiu rapidamente com um fuzil alçado em seu ombro. Ele se aproximou 

do homem que pedia dinheiro sem mesmo olhá-lo nos olhos e se dirigir a ele. Estava vidrado 

no saco de lixo que ele carregava. Com o coturno militar preto chutava o saco para verificar o 

que saí de dentro. Ainda no início de suas andadas para coletar comida, ajudas, latinhas e outras 

riquezas que pudesse encontrar no lixo, o dono do saco tentou ajudar a abri-lo dizendo: 

USUÁRIO: Pode olhar, não tem nada aqui não. 

Ao que o policial reagiu raivosamente. 

POLICIAL: É você que está roubando os fios elétricos? 

U:: Não, senhor. Pode ver que não tem nada aqui. Não roubei fio nenhum não.  

O policial continuou a chutar o saco e então disse:  

P: Vambora! Cata as suas coisas aí. Você vai com a gente pra delegacia.  

U: Mas, senhor, eu não fiz nada. Não tenho nada aqui. Não foi eu não. 

P: Os moradores reclamaram de você. Você que tá roubando os fios. 

Eu estava até então calada, mesmo incomodada pela forma que tratavam e 
manuseavam os objetos do homem que intimidavam. Com o anúncio da condução, me dirigi ao 
policial. 

RAJNIA: Mas por que o senhor vai levar ele à delegacia se ele não tem nada? Ele já 
te mostrou que não tem. Todos vimos. Aqui transitam muitas pessoas e pode ter sido qualquer 
um a ser denunciado pelos moradores. Você não pode levar ele assim. 

Ao que fui devolvida rapidamente: 

P: Você é advogada? 
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R: Não, mas estudei direito na faculdade. 

P: Esses jovens agora são todos advogados e querem ficar defendendo bandido. 

A este ponto, o dono da loja de tintas e materiais de construção, que já rondava o ponto 
devido à atenção que chamava a ação da polícia, se intrometeu também: 

DONO DA LOJA: Deve ter sido ele mesmo. Tem que levar mesmo. Já não aguento 
mais esses “cracudos” roubando os fios.  

P: Mostra o documento. Você também vai pra delegacia. 

Saquei a identidade e estendi ao policial nervosa.  

R: Mas por quê? Eu não fiz nada e tenho compromisso, não posso acompanhar vocês 
à delegacia. 

P: Então melhor ficar caladinha. – E voltou a resmungar, dessa vez para o nada, sobre 
os direitos humanos e jovens defensores que se achavam advogados.  

 

Alex podia ver as contorções que minha boca fazia para que eu ficasse calada. Tive 

medo de ser levada à delegacia mesmo sem ter cometido nenhum delito ou crime. Sabia que 

meus conhecimentos de direito, restritos às disciplinas de Introdução ao Direito, Direito 

Internacional Público, Privado e Direitos Humanos não seria suficiente para lidar com aquela 

situação. Somente conseguia pensar que poderia não sair ilesa dessa viagem de viatura. Lembrei 

das histórias contadas de pessoas que haviam sumido depois de serem levadas pela polícia. Para 

mim eram somente histórias, para Alex eram eventos que ele tinha vivenciado de forma muito 

mais próxima e cotidiana em Vigário Geral. Por sorte, nosso ônibus chegou. Alex me puxava 

com toda a força de seu pequeno corpo esguio, mas musculoso por carregar vidros para cima e 

para baixo. Uma vez que sentamos nos assentos do ônibus, vimos os policiais irem embora na 

viatura sem levar o homem do saco. Eu já o vira várias vezes pelo viaduto da B2, pedindo 

comida ou dinheiro pelas ruas de Del Castilho e Maria da Graça e uma vez nos esbarramos 

próximo à Candelária. Dessa última vez, ele parecia ainda mais nervoso do que quando os 

policiais o cercavam, pedindo por algum dinheiro com certo desespero no olhar. No ônibus, 

Alex compartilhara a sua experiência com policiais quando era traficante, acusando-os de 

assassinar seu irmão gêmeo e, dessa vez, refazendo, mesmo que temporariamente, as relações 

de conflito entre traficantes e policiais. “Eles são muito abusados”, dizia. “Não respeitam 

ninguém, muito menos cracudo”. Naquele momento tive um pensamento que deveria ser óbvio, 

mas somente o é, visceralmente óbvio, quando vivenciado e presenciado. Usuários de crack que 

estão em situação de rua são mais facilmente distinguíveis. Seus corpos muito esguios, ossos 
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protuberantes, pele com sujeira fazem com que sejam enquadrados na categoria cracudo. E 

cracudos são objeto de desafeto e de ações arbitrárias de violência. Essas relações fazem parte 

da economia urbana atualizada onde o tipo vagabundo é substituído pelo cracudo. Sob esse 

enquadramento (BUTLER, 2015), cuja vida é percebida como por um fio, policiais e moradores 

de bairros fazem “justiça” com a própria mão. Em relação ao duplo “traficantes X policiais”, 

cujo primeiro assume os contornos de “terrorista” para o segundo e para a “sociedade”, o 

“vagabundo” incomoda com a sua presença perene. Os cracudos não estão somente 

circunscritos às favelas. Eles percorrem largas distâncias atrás de recursos. Nesses 

empreendimentos, alguns às vezes furtam coisas, roubam lojas, pulam em domicílios para 

roubar objetos deixados a mais fácil acesso, sempre na tentativa de evitar confronto. São delitos 

e crimes mais inconspícuos. No entanto, uma vez que o ato é reconhecido, a autoria, devida ou 

não, é atribuída ao cracudo. Assim, policiais os levam para a delegacia e podem forjar um crime 

que não fora cometido. Também podem, como moradores o fazem, agredi-los e mesmo matá-

los. O enquadramento anônimo e dispensável garante o álibi do crime contra essas pessoas. 

Essa relação de antagonismo não está somente relacionada à atividade do tráfico de 

drogas e àqueles diretamente envolvidos, mas à estrutura da vida social do Crime e é integrante 

das normas e códigos sociais compartilhados por moradores de favela indiretamente e 

profissionais do tráfico diretamente. Pessoas que vivenciam um estado de guerra declarada 

dependendo do contexto (GRILLO, 2013, p. 97). Como sabemos, assim como a performance 

da atuação na guerra, há também a atuação negociada, mais dificilmente apreendida no dia a 

dia, à luz de encontros públicos (PINHEIRO-MACHADO, 2008, p. 128).  

O inimigo seria esse outro, irredutível e estranho, contra o qual se poderia chegar ao 
extremo da violência, a guerra, para resolver um conflito. O inimigo é aquele com 
quem se guerreira. Por esse motivo, o inimigo “é apenas um conjunto de homens que 
combate, ao menos virtualmente, ou seja, sobre uma possibilidade real, e que se 
contrapõe a outro agrupamento humano do mesmo gênero.” (idem: 179, grifos do 
autor). O inimigo, assim, é um grupo político situado em oposição e em relação de 
exterioridade irredutível que pode levar à guerra. (RODRIGUES, 2008, p. 73) 

Em frente à casa, fica uma Clínica da Família, raramente procurada pelos membros da 

Raabe. O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) mais próximo 

fica em Manguinhos, mas à época que eu encontrei pela primeira vez a Casa em fevereiro de 

2018, estava com as atividades de consultório de rua suspensas devido aos episódios de 

violência seguidos que marcaram o anúncio da intervenção militar e as operações que seguiram 

a morte de um delegado, cujo corpo fora encontrado no Arará, comunidade sob influência do 
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Comando Vermelho, que também cobre as comunidades adjacentes à Casa, o Jacaré e 

Manguinhos.  
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2 REFOGAR 
 

2.1 Situando o debate sobre os modelos de tratamento de drogas 
 

No debate sobre o tratamento do uso de drogas, temos, de um lado, aqueles que 

defendem a abstinência, como é o caso da Igreja Católica, Evangélica e outras instituições de 

cunho religioso e secular. Há, do outro lado, a proposta baseada no paradigma da Redução de 

Danos. No entanto, há também a emergência do workfare nos anos 60, uma política de benefício 

social cujas origens podem ser traçadas até as workhouses inglesas, que promoviam o trabalho 

forçado para os “menos merecedores”, os pobres vagabundos da sociedade, a fim de discipliná-

los à lógica capitalista do período mercantil no século XVII. O workfare como assistência 

social, por sua vez, exige uma contrapartida, seja em forma de trabalho realizado por seus 

beneficiários ou no acordo de realizar um treinamento para torná-los mais “empregáveis”. 

Mesmo que amplamente promovido como alternativa à contração do Estado de Bem-Estar 

Social, os objetivos voltados para a empregabilidade de seus beneficiários e economia de custos 

com programas sociais não mostra resultados9. Segundo Wacquant (2010), a economia-política 

do modelo é direcionada ao mercado informal: 

O paradigma do bem-estar social modernizado como “workfare” e a prisão 
despossuída de sua pretensão reabilitativa agora foram um único novelo 
organizacional lançado à mesma clientela afundada nas fissuras e fossas da metrópole 
dualizante. Elas trabalham conjuntamente para invisibilizar as populações 
“problemáticas” – ao forçar-lhes para fora do orçamento da assistência social pública, 
de um lado, e mantê-los sob jurisdição, por outro – e, eventualmente, para empurrá-
las em direção aos setores periféricos do florescente mercado de trabalho de segunda-
mão (WACQUANT, 2010, p. 199, tradução nossa). 10 

Quando nos referimos à Redução de Danos, uma característica definidora dessa 

abordagem é o foco na prevenção de danos relacionados às drogas, em vez da prevenção do uso 

de drogas. Uma concepção amplamente utilizada sobre a redução de danos distingue os riscos 

 
9 O jornal The New York Times, no artigo A longa e sombria história do workfare (The long and dismal history 
of workfare, no original), publicado em 1981, recolheu registros desde 1619, antes do termo ser cunhado, que 
corroboram essa afirmação sobre a atuação do modelo de workfare nos Estados Unidos. Disponível em: 
https://www.nytimes.com/1981/06/03/opinion/l-the-long-and-dismal-history-of-workfare-142000.html 

10 “Welfare revamped as workfare and the prison stripped of its rehabilitative pretension now form a single 
organizational mesh flung at the same clientele mired in the fissures and ditches of the dualizing metropolis. They 
work jointly to invisibilize problem populations—by forcing them off the public aid rolls, on the one side, and 
holding them under lock, on the other—and eventually push them into the peripheral sectors of the booming 
secondary labor market.” (WACQUANT, 2010, p. 199) 
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em diferentes níveis - individual, comunitário e social - e de diferentes tipos - saúde, sociais e 

econômicos (NEWCOMBE, 1995). Essas distinções dão uma boa indicação da amplitude do 

foco e das preocupações da redução de danos. 

Recuperamos esse cenário onde linhas de forças atuam por recursos, influência e 

ideologia, porque recompô-lo é necessário para entendermos melhor aquilo que está em jogo 

na microhistória da Igreja Evangélica Amor de Deus e o que ela nos informa sobre 

aflorescimentos que somente um olhar cuidadoso e próximo pode brindar. Não à toa, as 

comunidades terapêuticas e centros de recuperação são geralmente lugares inconspícuos, 

pequenos, com placas que não chamam muito a atenção. Mas essa é só uma das facetas desses 

lugares e atividades.  

O meu posicionamento político e acadêmico se coloca ao lado da empiria e 

comprometido com os direitos humanos. Evidências compartilhadas por diversos estudos 

confirmam que programas de redução de danos são uma alternativa efetiva para uma parcela de 

usuários. 

Um estudo francês da Universidade Pierre e Marie Curie em 2006 revela que 

programas de redução de danos implementados nos anos 90 na Espanha e na França que 

promoviam a substituição de seringas para diminuir as infecções de HIV entre usuários de 

drogas injetáveis e a troca de ópio e heroína por metadona lograram a esperada redução das 

taxas de incidência (manifestação de novos casos) de infecção e de mortes por overdose entre 

1994 e 2002, a França apresentou uma queda em 9% das novas infecções e as mortes 

diminuíram de 588 para 89 entre 1994 e 2003. Enquanto isso, a Espanha, entre 1996 e 2002, 

apresentou uma queda de 5% de novas infecções e mortes apresentaram um decréscimo de 579 

para 221 entre 1991 e 2002.   

Dito isso, acredito que devemos levar radicalmente à sério aquilo que Sidney Mintz 

(VÍCTORA, 2012) argumenta sobre o fazer antropológico. É um princípio deste ofício e uma 

garantia de qualidade do trabalho etnográfico apostar nos conhecimentos que aqueles que 

estudamos têm. Observar com a atenção e perguntar honestamente sobre o que elas sabem é o 

trabalho do antropólogo.  

Assim, acredito que o debate que pretendemos deve investir em repensar as bases 

normativas e marcos analíticos pelas quais entendemos a discussão política sobre as 

Comunidades Terapêuticas e afins, tão em alta no cenário político atual, assim como o trabalho 
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informal, outro eixo desta dissertação. Se as evidências empíricas e o respeito aos direitos 

humanos são um horizonte que pretendemos, também o é fazer a crítica e, assim, escapar de 

armadilhas binárias. Desta forma, transcender a dicotomia entre religioso e secular que marca 

este primeiro debate, principalmente nos níveis mais macros da política, é um passo importante 

para o enquadramento teórico desta pesquisa.  

Para isso, é preciso considerar como as Comunidades Terapêuticas e outras práticas 

similares se baseiam em um “conhecimento religioso” para o tratamento do uso de drogas. Mas 

que, como argumentamos neste trabalho, têm pretensões mais amplas não tão diretamente 

conectadas às substâncias.   

Na perspectiva de entendimento da relação CT e CR, é possível ver que devido à 
aceitação e ao fortalecimento das CTs nesse cenário, elas tiveram que se adequar a um 
escopo médico e legal. Frente a uma normatividade que tenta abranger e unificar seus 
parâmetros, surgiram, nas últimas décadas, outros centros de recuperação, que 
interiorizam os valores fundantes da CT, mas dão suas especificidades aos modos de 
tratar, e muitos não se autodenominam como tais. Por isso, vemos crescer tensões 
entre a normatividade que tenta estabelecer o lugar e a função das CTs no cenário de 
assistência e o nascimento de outros centros, em sua diversidade, que também 
reivindicam a prerrogativa e a legitimidade de tratamento. 

Os elementos que ambos trazem se somam ao conjunto normativo proibicionista, que 
só admite a abstinência como forma de cura. No caso de CR tal qual o PLC, que apesar 
de se emergir na égide das CTs, se compreende como uma extensão da igreja e 
religioso ignora o discurso médico-jurídico, buscando a “libertação” total do sujeito 
por meio da fé, assim como o uso de pedagogias de tratamento específicas. A partir 
do nascimento de novas concepções de CRs, vemos como a lógica das CTs possibilita 
novos signos e significados de tratamento, dando luz a metodologias e pedagogias que 
merecem ser mais aprofundadas. (BRANDÃO, 2017, p. 130) 

Atualmente sob o governo Bolsonaro, a política a nível federal sobre uso de drogas é 

função da Política Nacional sobre Drogas (Pnad), sob a Secretaria Nacional de Cuidados e 

Prevenção às Drogas, que por sua vez está sob os cuidados do Ministério da Cidadania. Assim, 

extingue-se a política antidrogas inaugurada em 2002 pelo então presidente Fernando Henrique 

Cardoso. 

Historicamente, tratando-se da forma de atenção àqueles que fazem uso de drogas, 

uma das primeiras medidas é a Lei No 10.216/2001, que marca a Reforma Psiquiátrica11. A 

Reforma foi um importante consenso para estabelecer formalmente o fim dos manicômios e a 

sua forma de internação, que operava como uma forma de separar os “indesejáveis”, passando 

para o objetivo de “reinserção social”. A reforma foi acompanhada de uma grande expansão do 

 
11 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivIl_03/LEIS/LEIS_2001/L10216.htm  
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Sistema Único de Saúde, que também diversificou a sua forma de acolhimento às pessoas com 

questões de saúde mental e que usam drogas, como o CAPS e, posteriormente, os CAPS AD.  

Em 2015, resolução regulamentou as Comunidades Terapêuticas (CT) como 

“equipamentos de apoio”, de forma a complementar os serviços de saúde, vistoriadas por 

equipes da Vigilância Sanitária e orientadas pelas normas da Reforma Psiquiátrica, abrangendo 

o modelo “residencial”. Essa medida permitiu a instauração do programa de financiamento 

realizado pela Senad a 371 unidades de CTs, no valor de R$ 1 mil para cada usuário adulto por 

mês e R$ 1,5 mil para usuários adolescentes ou mães/nutrizes, totalizando 8.034 vagas. Em 

2016, a Secretaria de Atenção à Saúde, chefiada pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria 

nº 1.482, regulamentou as CTs como Estabelecimentos de Saúde do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNE), o que possibilita o repasse de verbas oriundas da pasta da 

Saúde para a realização de suas atividades, apesar de seu trabalho não contar com profissionais 

da saúde, mas de profissionais religiosos. Hoje, existem 7.541 vagas em Comunidades 

Terapêuticas e 336 entidades conveniadas à Senad, totalizando o investimento de R$ 48 milhões 

somente para custear vagas em CTs no ano de 2017. Segundo seu regulamento, as Comunidades 

Terapêuticas: 

 São Instituições privadas, sem fins lucrativos e financiadas, em parte, pelo poder 
público. Oferecem gratuitamente acolhimento para pessoas com transtornos 
decorrentes do uso, abuso ou dependência de drogas. São instituições abertas, de 
adesão exclusivamente voluntária, voltadas a pessoas que desejam e necessitam de 
um espaço protegido, em ambiente residencial, para auxiliar na recuperação da 
dependência à droga. O tempo de acolhimento pode durar até 12 meses. Durante esse 
período, os residentes devem manter seu tratamento na rede de atenção psicossocial e 
demais serviços de saúde que se façam necessários.  

As Comunidades Terapêuticas mantêm sempre um responsável técnico de nível 
superior legalmente habilitado, bem como um substituto com a mesma qualificação. 
No processo de admissão, a Comunidade Terapêutica deve garantir:  

• o respeito à pessoa e à família, independente da etnia, credo religioso, 
ideologia, nacionalidade, orientação sexual, antecedentes criminais ou situação 
financeira;  
• a orientação clara ao usuário e seu responsável sobre as normas e rotinas da 
instituição, incluindo critérios relativos a visitas e comunicação com familiares 
e amigos;  
• a permanência voluntária;  
• a vedação a qualquer forma de contenção física, isolamento ou restrição à 
liberdade;  
• a possibilidade do usuário interromper a permanência a qualquer momento;  
• a privacidade, quanto ao uso de vestuário próprio e de objetos pessoais.12 

 
12 Extraído do site do Programa Nacional ‘Crack, É Possível Vencer’. 
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Enquanto essas instituições se fortaleceram institucionalmente, diversas medidas de 

contenção de gastos têm sido efetivadas no plano federal, assim como nos planos estaduais e 

municipais. Mais especificamente no Rio de Janeiro, a situação tem se desenvolvido a cada dia 

de forma mais negativa, com a declaração de falência do Estado. O Prefeito Eduardo Paes 

(PMDB) acabou com o convênio com CTs, cuja suspensão foi mantida pelo então Prefeito 

Marcelo Crivella (PRB), deixando o município do Rio de Janeiro sem uma política de 

acolhimento a usuários, seja via o Sistema Único de Saúde, ou via aparelhos de apoio como as 

CTs. 

O trabalho das Comunidades Terapêuticas e de instituições religiosas são, em sua 

maioria, vistos com certa desconfiança pelos profissionais da Saúde e por acadêmicos, que 

costumam se apoiar nos programas de Redução de Danos, cujas diretrizes são contrárias àquelas 

das CTs.  

No relatório que o Conselho Federal de Psicologia (CFP) apresenta sobre a inspeção 

a certas unidades, diversas atividades em desacordo com os parâmetros formais do Estado para 

serviços e diversas violações de Direitos Humanos são enumeradas. Cito algumas: 
De forma acintosa ou sutil, esta prática social tem como pilar a banalização dos 
direitos dos internos. Exemplificando a afirmativa, registramos: interceptação e 
violação de correspondências, violência física, castigos, torturas, exposição a 
situações de humilhação, imposição de credo, exigência de exames clínicos, como 
o teste de HIV − exigência esta inconstitucional −, intimidações, desrespeito à 
orientação sexual, revista vexatória de familiares, violação de privacidade, entre 
outras, são ocorrências registradas em todos os lugares. (...) Na prática desses 
lugares, conforme nos foi relatado, os internos são constrangidos a participar de 
atividades religiosas, mesmo quando sua crença e fé são outras. Até porque 
inexiste outra possibilidade. Na ampla maioria dos locais não existem 
funcionários, apenas religiosos, pastores, obreiros (quase sempre ex-usuários 
convertidos). Poucos profissionais de saúde (médicos, psicólogos, assistentes 
sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem) são encontrados.13 

Pessoalmente, testemunhei muitas dessas práticas em campo no CRAD, onde estas são 

normalizadas. Estranhava como a minha presença não inibia certas atitudes e falas dos 

supervisores do lugar, que não pareciam minimizar suas falas em direção aos usuários. Na 

minha primeira visita, antes do alojamento masculino se reunir para jantar, todos são chamados 

para se levantar e formar um círculo. Primeiro, os coordenadores deram um recado enérgico e 

um tanto agressivo sobre as regras da casa. Na escala hierárquica do CRAD, estão os internos, 

 
13 Relatório da 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos: locais de internação para usuários de drogas. 
Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2011. Disponível em http://site.cfp.org.br/publicacao/relatorio-da-4a-
inspecao-nacional-de-direitos-humanos-locais-de-internacao-para-usuarios-de-drogas-2a-edicao/ 
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que se hospedam na casa para a recuperação; seguido dos monitores, que são eleitos por “ bom 

comportamento” e destaque na realização de suas tarefas e na conversão religiosa; depois vêm 

os coordenadores, que gerenciam núcleos de atividades, como o CRAD, a Rei David, a Raabe, 

a CEAD, a escola bíblica etc. São coordenadores aqueles que geralmente passaram pela função 

de monitor e se destaca ainda mais na promoção religiosa da casa. Ao centro do círculo, por 

vezes se direcionavam diretamente a alguém, mas sem falar o nome, portando-se de forma 

intimidadora, à alta voz. Reiteraram que todos devem participar das atividades da casa, devem 

ir ao culto, devem cantar no culto, devem trabalhar, senão devem ir direto para a rua. Antônio 

alertou que havia pego em flagrante alguns vendo vídeos “que não deviam” no celular. Falou 

que tomaria os aparelhos e alertou que eles deveriam estar mais atentos à linguagem de Deus. 

Em seguida, foi pedido que todos baixassem a cabeça, os coordenadores então fizeram uma 

oração, para só então distribuir a janta. 

Apesar do rechaço que as CTs causam, elas são mecanismos aos quais recorrem 

agentes de saúde e oficiais de justiça para o tratamento do uso de drogas. A aplicação do 

paradigma da abstinência como resolução do “vício” e da laborterapia como metodologia se 

baseia em crenças antigas e de origem religiosa que persistem e, no caso da religião 

neopentecostal, é reforçado. 
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2.2 Qual é o lugar da religião? 
 

Data: 28 de fevereiro de 1994. 

Lugar: uma ilha, a ilha de Capri.  

Um hotel, ao redor de uma mesa onde conversamos entre amigos, quase sem nenhuma 
ordem, sem agenda, sem uma ordem do dia, sem uma palavra de ordem para qualquer 
palavra, a mais evidente e mais obscura: religião. Nós acreditamos que podemos fingir 
acreditar – ato fiduciário – que compartilhamos algum pré-entendimento. Nós agimos 
como se compartilhássemos um sentido comum sobre o que significa religião entre as 
diferentes línguas que acreditamos (já são tantas crenças até esse ponto, até esse dia!) 
saber falar. Nós acreditamos na mínima fidedignidade deste mundo. Como Heidegger, 
a respeito do que ele chama de Faktum do vocabulário de ser (no começo de Sein und 
Zeit), nós acreditamos (ou acreditamos que seja obrigatório) pré-conceber o 
significado desta palavra, para somente então ser possível nos questionar e interrogar 
sobre o assunto. Bem – teremos que voltar nisso mais tarde – nada é menos pré-
garantido do que tal Faktum (em ambos estes casos, precisamente) e a questão inteira 
sobre religião acaba sendo, talvez, sobre essa falta de afirmação. (DERRIDA & 
VATTIMO, 1998, p. 3) 

Começar por esta citação de Derrida me parece interessante para provocar reflexões 

preliminares sobre religião. Muitas vezes, escapam questões quando estamos muito imersos no 

tema, considerando que um aspecto que pauta as nossas vidas cotidianamente, mas que, no caso 

do Brasil contemporâneo, tem estado ainda mais evidente. Acredito ser necessário questionar e 

refletir sobre o que é que falamos quando falamos sobre religião. Derrida nos ajuda a estabelecer 

um terreno mais aberto sobre tudo o que essa palavra pode implicar. Para este trabalho em 

particular, a religião permeia todos os níveis de análise e é ou parece ser o centro da vida, ou 

mais bem explicitado, o fio que costura a existência pessoal e social das pessoas sobre quem é 

esta pesquisa.  

Tendo nascido e vivido numa sociedade de influência judaico-cristã, entendemos a 

religião de uma forma que não compreende todos os possíveis significados e efeitos que ela 

pode ter. E, quando falamos de denominações neopentecostais, apesar de serem cristãs, são 

também inovações na forma de se relacionar e exercitar a religião. Frequentar uma igreja e 

praticar uma religião é diferente da experiência do que meus interlocutores clamam ser a 

salvação pela qual passam saindo da vida “derramada”. “É possível falar de religião sem 

salvação?”, questiona Derrida. A religião, para além da salvação, é também pensada como 

ideologia, como identidade e como controle social. Para Pierucci (2006), utilizando-se de 

Weber, a religião é como solvente, afrouxa laços historicamente estabelecidos, entre a família 
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por exemplo, para estabelecer novos laços de fé, irreconciliáveis àqueles, que foram somente 

possíveis pela conversão, pela busca da salvação individual.  

Para refletirmos sobre o lugar da religião, o debate entre laicidade e secularização e 

seus limites contribui para pensarmos sobre as possiblidades de um mundo que não é encantado 

nem desencatado.  

A secularização indica um processo de expulsão da autoridade eclesial do domínio 

político, afirmando uma jurisdição laica sobre os aspectos da vida social. De acordo com 

Monteiro (2013), esse conflituoso processo de disputa do controle da vida social entre religião 

e política resultou em uma doutrina que defende a separação entre essas duas esferas. Mariano 

(2011) argumenta que o conceito de secularização abrange processos de diversos níveis e 

dimensões, incluindo fenômenos sociais e culturais, instituições jurídicas e políticas que estão 

cada vez mais sofrendo uma redução da influência do religioso. Com isso, o autor propõe que 

a teoria da secularização é composta de três proposições. A primeira delas como separação entre 

a esfera pública e religiosa; a segunda, seria a secularização como declínio das forças e crenças 

religiosas; a terceira, a secularização como a religião confinada na esfera privada. Tanto 

Monteiro (2013) quanto Mariano (2011) argumentam que cada vez mais a religião “invade” o 

espaço público, principalmente a partir da emergência de movimentos e grupos de pressão 

religiosos que atuam e disputam poder e recursos na esfera pública. Para ambos os autores, é 

preciso repensar as fronteiras e o papel da religião na sociedade contemporânea. A ideia da 

separação das esferas pública e religiosa não implica a privatização da religião, mas sim em sua 

desprivatização, como alerta Vaggione (2012). 

Agora, se hoje a “questão da religião” aparece numa luz nova e diferente, se há uma 
ressurgência imprecedente, global e planetária, dessa coisa eterna, então o que está em 
jogo certamente é a linguagem – e, mais precisamente, a expressão, literalidade, 
escritura, que forma o elemento de toda revelação e toda crença, um elemento que é, 
em última instância, irreduzível e intraduzível – mas uma expressão que acima de tudo 
é inseparável do nexo social, do político, familiar, étnico, comunitário, da nação e do 
povo: de autoctonia, terra e sangue, e da ainda mais problemática relação entre 
cidadania e o estadoo. Nesses tempos, linguagem e nação formam um corpo histórico 
composto de toda paixão religiosa. Por que esse fenômeno - tão rapidamente nomeado 
como o “retorno do religioso” – é tão difícil de ser pensado? Por que é tão 
surpreendente? Por que surpreende particularmente aqueles que acreditam 
ingenuamente que uma alternativa oposta à religião, de um lado, e no outro à razão, 
Iluminismo, Ciência, Crítica (crítica Marxista, Genealogia Nietzscheniana, 
Psicoanálise Freudiana e sua herança), como se um pudesse por fim ao outro?. 
(DERRIDA & VATTIMO, 1998, p. 4-5). 
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Assim, os argumentos que clamam pela extinção ou, como designamos, pela total 

privatização da influência religiosa sobre a vida social e, consequentemente, serviços, política, 

negócios, relações em geral, estão fadados à impossibilidade. As crenças regem nossa visão de 

mundo e operam efeitos que, em vez de refutados, devem ser compreendidos em sua 

complexidade e explorados em suas ambiguidades. A proposta de um modelo terapêutico 

baseado na religião, por um lado, faz parte de uma estratégia econômico-política mais ampla 

que tem a ver com a retração do Estado Social e, por outro, também oferece soluções práticas, 

emocionais e simbólicas que este não o faz. É necessário pesar essas diversas correlações de 

força a fim de evitar cair em posições que são voltadas somente à denúncia. Assim, pode ser 

possível refletir sobre os erros e fissuras que projetos progressistas promovem. Em termos mais 

práticos, podemos considerar que se o paradigma dos direitos humanos foi incorporado ao 

movimento social em defesa da saúde universal, esse discurso e práticas não se penetraram por 

completo na ponta, onde acontecem os atendimentos, e estigmas são promovidos por agentes 

públicos da saúde (PARKER, 1994).  

Outro ponto importante que diferencia as duas opções, como pude também observar 

pela observação em campo, é o grau de dificuldade das negociações de adesão ao serviço.  No 

serviço de atenção ao uso de drogas, do Sistema Único de Saúde, há uma larga burocracia e 

requisitos a serem cumpridos. Esses não são somente incômodos, mas por vezes impossíveis 

para pessoas como as que estão no CRAD. O perfil de pessoas que procuram o centro de 

recuperação é diverso, mas algo recorrente foi a expulsão ou a fuga de casa ou do território de 

origem como motivo para procurar a unidade religiosa, motivado por conflitos intrafamiliares, 

mas principalmente, como me relatou Moisés, por conflitos com policiais, outros traficantes ou 

entre facções do Crime. No CRAD, essas pessoas não são somente acolhidas para o tratamento 

do seu uso de drogas, mas também o são pela carência de um refúgio seguro. Essa circunstância 

evidencia a extrema vulnerabilidade das pessoas que frequentam este lugar. Como me disse um 

usuário de crack que conheci na porta da estação do metrô de Maria da Graça e que corrobora 

a definição desse perfil a quem o CRAD atende, logo, também ao seu propósito: “Se for pra 

ficar num lugar desses, eu volto pra casa. Eu tenho casa. Não preciso de um lugar desses. Eu 

quero um tratamento direito. Eu quero remédio na veia pra melhorar do meu vício, não ser 

submetido. Você sabia que nem tem cama nesses lugares? Só se come angu e farinha.” Quando 

perguntei se conhecia o CRAD, de início não lhe soou familiar. Quando mencionei o nome do 

Pastor Célio, ele balançou a cabeça, disse “Ah, é aquele que fica na área de milícia” e prosseguiu 

dizendo que havia ouvido falar bem do lugar. 
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Outro aspecto propiciado pela religião é a identidade cristã, que se, por um lado, opera 

promovendo discriminação entre certas pessoas, é também uma consigna de pertencimento e 

uma chancela de irmandade na fé entre evangélicos e de respeitabilidade mesmo entre não-

evangélicos. É através desta âncora que funciona a legitimidade para a oferta de doações e para 

outras negociações necessárias. O tema comove pessoas físicas, pessoas jurídicas, com rendas 

maiores e menores. Contribuem, como me foi relatado algumas vezes, mas nunca pude 

presenciar, pessoas de menor poder aquisitivo, aquelas que frequentam os cultos por exemplo, 

e aquelas de maior poder aquisitivo, como o amigo celebridade do pastor que doou dinheiro 

para aplacar a sua dívida, ou a advogada moradora do bairro de classe média alta da Barra da 

Tijuca, que faz doações frequentes ao empreendimento. Essa consigna, no entanto, é 

potencializada pelo papel relacionado ao trabalho e a moral que este evoca.  O objetivo 

amplamente reconhecido dos modelos religiosos de recuperação de drogas, mais 

especificamente evangélicos, baseado na promoção do trabalho via laborterapia e o suposto 

efeito de “reinserção na sociedade” e de tornar “vagabundos” em “úteis”, prontos para o 

trabalho, amplia a adesão do modelo para além do público evangélico e mesmo do público 

religioso. São fatos que confirmam isso os registros de parcerias entre órgãos públicos e 

empresas privadas com centros como o CRAD e também o encaminhamento judicial 

amplamente realizado a esses lugares.  

 



 

 
 

46 

2.3 As Raabes 
 

Raabe (Josué 2, 6:12-25) foi uma prostituta que auxiliou dois espiões israelitas a 

fugirem da perseguição do rei da cidade de Jericó pelos muros de sua casa, localizada na 

fronteira, no evento que antecederia a invasão da “terra prometida” (NGO, 2013). Ela converte-

se ao deus de Israel de antemão – deixando de lado as deidades da antiga Canaã - e então ajuda 

os espiões quando precisam de um esconderijo e de uma saída segura da cidade. Ela é expurgada 

de seus pecados e sua família é salva durante a ocupação de Israel. Ela é, afinal, a “convertida” 

pois mostrou uma fé inabalável, pela qual não precisou sequer ver para acreditar e é então 

considerada uma heroína aos Cristãos. A sua “fraqueza”, a sua profissão, se desenvolveu em fé, 

pois é nesses momentos que Deus mostra a sua misericórdia e seu poder: “E disse-me: A minha 

graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei 

nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo.” (2 Coríntios 12:9). 

Além de convertida, ela também serviu como bode expiatório. É através dela que o 

exército consegue ter informações importantes para ser bem-sucedido nos seus planos de poder. 

Ela é uma entrada para a vitória geopolítica religiosa. Ela também teria dado à luz a Boaz, que 

faz parte da linhagem que dará origem a Davi e Jesus. Sua casa é a única mantida a salvo do 

ataque de Israel. 

Dessa passagem presente no Novo Testamento, podemos chegar a algumas lições 

ensinadas pela história de Raabe, que informam o pentecostalismo e especialmente o campo 

deste trabalho, que escolhe se chamar Casa de Raabe, o centro de recuperação de drogas 

promovido pelo CEAD. Três são as principais lições, segundo o site Women in the Bible 

(AUST, 2002). Qualquer pessoa, de qualquer origem, cometedora de qualquer pecado, pode 

realizar os planos de Deus. Com a sua sagacidade, Raabe consegue enganar o exército de Jericó 

em prol do povo “escolhido”. Então, não é somente necessário ter fé, mas ser esperto e 

aproveitar as oportunidades que levem a concretizar o plano do Senhor. Outra lição é sobre os 

sacrifícios que a fé demanda. Raabe precisa abandonar a sua cidade e seus compatriotas para 

seguir os planos de Deus. Mesmo não sendo dito explicitamente pela Bíblia, seguir os planos 

d’Ele requer sacrifícios e mesmo ser implacável, sem se importar com os custos. Além disso, 

como já mencionamos, é durante os momentos de fraqueza e a partir dos mais “fracos” que 

Deus demonstraria seu poder, quando aqueles provariam a sua fé corajosa como um leão e 

seriam glorificados. A glória não seria reservada aos santos e corretos, mas “todos nós, com 
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rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de 

glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor” (2 Coríntios 3:18). 

Nenhum aspecto da história de Raabe deve ser tratado levianamente, desde a sua 

gramática à narrativa, fatos e lições extraídas. Tantos paralelos podem ser traçados entre Raabe, 

os reabilitados e o centro de recuperação Casa de Raabe. 

2.4 Inscrições que saem das paredes para os corpos 
 

Um importante registro impresso na parede da CEAD é “Grande explosão de fé, 

milagres, curas e libertação”. Assim está escrito sobre o portão sempre aberto da Casa de Raabe. 

Por onde entramos, reconhecemos a forma igreja: a sala com um púlpito e muitas cadeiras à 

frente. Na CEAD, cadeiras de madeira ficam dispostas para pastores, presbíteros e evangelistas 

pregarem sobre o púlpito. Para o público, são reservadas cadeiras brancas de plástico simples. 

Diferente da maioria de igrejas em que estive, entre católicas, espíritas e mesmo evangélicas, 

as paredes na CEAD não servem somente de quadro de avisos ou suportes para ornamentos e 

imagens. As paredes são também lembretes do trabalho ali desenvolvido, ora como propaganda, 

ora como reforço disciplinar.  

 

Figura 7 - “Os Ataláias de Cristo”: a equipe de pastores, coordenadores e obreiros. 

Fonte: Página do Facebook do CRAD. Acesso em: 21 ago. 2018. 
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Na foto acima, vemos um exemplo do primeiro. Os Atalaiás de Cristo, numa 

disposição de combate, formando uma pirâmide horizontal, portam suas melhores roupas. São 

eles que conduzem os cultos, monitoram os outros irmãos, ensinam mesmo a como se mexer, 

sentar, cantar e reagir às deixas do culto quase diário. 

O segundo exemplo pode ser percebido no dormitório, onde a forma igreja é mais bem 

determinada pela forma monastério. Nas paredes, são pintadas as regras da reabilitação. Regras 

direcionadas ao modo de falar, a rotina dos dias, ao trabalho como terapia, ao modo de se portar 

e mesmo a como pensar. “Não use drogas” é uma das máximas escritas.  

 

Figura 8 - Foto do Centro de Recuperação Amor de Deus. 

Fonte: Página do Facebook do CRAD. Acesso em: 21 ago. 2018. 

“Não é permitido permanecer na portaria, rampa ou aqui em cima observando lá em 

baixo.” Essa é a primeira inscrição visível no CRAD. Ao fundo, na cadeira amarela vista na 

foto, é onde os monitores se revezam como guardadores. A cadeira fica localizada no espaço 

entre o corredor/rampa que leva da rua até o andar de cima, onde fica o dormitório. Ela fica 

localizada de tal forma que é possível observar os transeuntes embaixo, pedestres na rua ou 

mesmo internos que passam direto pela porta depois do culto e se direcionam a outro lugar ao 

qual não é permitido sem prévia autorização, mesmo que seja para comprar um espetinho de 

churrasco, olhar o céu, conversar com um vizinho, ou o que seja. A sua localização permite ao 

seu ocupante ter uma visão ampla do que acontece na área descoberta do dormitório, onde os 

internos “matam” o tempo. Ela, de forma mais sutil, também permite que o interior dos quartos 

seja observado, estando num ângulo em que se pode facilmente olhar pela janela do dormitório 

ou mesmo a porta e ter uma visão parcial do que acontece dentro do quarto, mesmo quando 

todos estariam dormindo. A cadeira amarela de plástico mimetiza o lugar do inspetor das 

prisões, de onde possui uma hipervisibilidade de tudo o que acontece, de todos os gestos, desde 

trocar de roupa e observar o que pode estar no meio das vestes, se há a entrada de alguma droga 

no lugar, até mesmo a mão dentro da calça para uma coçada corriqueira ou mesmo para um 

toque sensual. As barras que dividem as celas da prisão são trocadas na Raabe pelas grades em 
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formatos geométricos das janelas do dormitório e de suas portas sempre abertas.  Se as barras 

na prisão servem para limitar a circulação dos prisioneiros durante o tempo estipulado que 

devem estar lá, ao mesmo tempo que desbloqueiam a visão de quem olha, a composição 

arquitetônica do CRAD permite que os internos circulem mais livremente do que o fariam numa 

prisão. No entanto, a circulação é limitada a porta fechada que separa o dormitório do corredor 

e que tem uma porta grande azul de metal, com um pequeno recorte retangular, por onde é 

somente possível olhar em direção ao interior. Mas a que crime pagam exatamente para estarem 

num lugar que parece como uma prisão? Neste enlace “permanente e contínuo” entre olhos que 

miram e olhos que fogem de ser alvo, a relação também se dá ao contrário, na verdade, está em 

toda parte, como argumenta Foucault (2014, p. 148). Monitores e coordenadores tampouco 

estão livres do escrutínio. Afinal, eles devem dar o exemplo.  

A disciplina faz funcionar um poder relacional que se auto-sustenta por seus próprios 
mecanismos e substitui o brilho das manifestações pelo jogo ininterrupto dos olhares 
calculados. Graças às técnicas de vigilância, a “física” do poder, o domínio sobre o 
corpo se efetua segundo as leis da ótica e de mecânica, segundo um jogo de espaços, 
de linhas, de telas, de feixes, de graus, e sem recurso, pelo menos em princípio, ao 
excesso, à força, à violência. Poder que é em aparência ainda menos “corporal” por 
ser mais sabiamente “físico”. (Idem, p. 148) 

A disposição é reencenada para os cultos. Estes exercem uma dupla função na 

economia da conversão: performática e corretiva. O culto é um momento em que o trabalho 

pode ser promovido à comunidade, às famílias dos internos e aos pastores e membros de sua 

igreja visitantes. Monitores e coordenadores, por serem mais próximos dos internos 

cotidianamente, são quem designam aqueles que devem prestar o seu depoimento de livramento 

durante as deixas entre as diferentes partes que divide a cerimônia.  Na presença de convidados 

de outras igrejas e outros visitantes, o culto assume seu papel mais performático. Nestas 

ocasiões, os louvores são mais intensamente incentivados, há mais testemunhos, internos são 

chamados à frente para se engajar mais profundamente com a proposta de cada ministro.  

É também um momento de “sanção normalizadora”, diferente da infrapenalidade que 

Foucault argumenta, este poder corretivo promovido na CEAD é mais difuso quando nos 

referimos aos cultos. Nos cultos quando estão presentes aqueles “de casa”, o seu caráter mais 

corretivo é proeminente. Nestas oportunidades, os pastores se dirigem a todos incentivando 

maior comprometimento com a obra do senhor, maior entrega ao trabalho terapêutico.  Quando 

houve uma celeuma entre alguns internos e o coordenador Felipe por quentinhas que haviam 

desaparecido, dinheiro que não batia, alguns dos envolvidos foram expulsos do CRAD. Felipe 

permaneceu, mas não por muito tempo. Nunca pude saber com clareza o que realmente 
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aconteceu. Mas o culto me dera alguns indícios. Tendo a vez para conduzir o culto, a pastora 

Michelle, antes de começar o louvor, direcionou algumas palavras aos homens e mulheres que 

se sentavam a sua frente. Ela afirmava como devemos ser generosos com aqueles que erram. 

“Quando vocês quiserem criticar o pastor, a pastora, o coordenador, lembrem que eles também 

pecam e aprendem e estão no mesmo caminho pela salvação.” Mas a sanção também é 

promovida durante outros momentos, em conversas mais espontâneas, nos louvores realizados 

antes da comida nos dormitórios. A regra é que a sanção deve ser dita assim que a transgressão 

é percebida. Monitores reportam para coordenadores, que reportam para pastores, e assim 

repreendem e, por vezes, humilham aqueles que saem do caminho.  

O escorregamento da linha fixa estabelecida às vezes é somente percebido em detalhes 

quase imperceptíveis: num rolar de olhos, num bufo descontente, na “marra” dos braços 

cruzados, à nível das “atitudes e potencialidades”, um nível abaixo da pele, presente nos ventos 

internos, num movimento diferente do globo ocular, no ritmo de pés que batem no chão, no 

ângulo da boca demasiado rígido.  

Ainda que não convertidos são incluídos numa nova “cultura aparente” (GOFFMAN, 
2003), cujas expressões devem ser repetidas para a inclusão na regra e disciplina 
daquele lugar. Então, bom dia, boa tarde são substituídos por “a paz do Senhor”. 
Rapaz, moço, amigo, é substituído por vaso, varão, irmão ou irmã. Há quase um ritual 
de alfabetização, pois a linguagem é o primeiro passo para o pertencimento, por isso 
saem de um código de conduta e linguagem e entram em outro, na tentativa de que 
uma mudança de sociabilidade promova, também – e sobretudo – uma mudança de 
consciência. Tais câmbios comportamentais operam como credenciais de 
disponibilidade para migração de status, passaporte de mobilidade, pois, manifestar 
falas de conversão é manifestar sinais de cura física e moral, extensiva aos visitantes, 
criando uma zona de códigos comunicacionais preditivos de conduta. (BRANDÃO, 
2017, p. 86) 

Durante os cultos, alguns aceitam a indicação e desfrutam do momento de bênção. 

Outros vão, mas um pouco contrariados. Enquanto os pastores estão em cima do púlpito, há 

observação acontece também por trás. Na última fileira de cadeiras sentam monitores e 

coordenadores, que por vezes também estão distribuídos em pé pela igreja: perto do púlpito 

para auxiliar os pastores, ao longo das cadeiras para incentivar os louvores e ao final com uma 

visão das costas de cada um, da forma como se sentam, se leem ou não a Bíblia, se cantam ou 

não os louvores. Ademais, na porta de vidro da igreja, outra cadeira marca a vigilância entre as 

fronteiras da igreja e do espaço comum, onde ficam o bebedouro e os banheiros, divididos em 

masculino e feminino. A cadeira fica posicionada estrategicamente do lado de fora da igreja e 

quem senta nela fica responsável por abrir a porta para a entrada e a saída de pessoas. 

Geralmente Alex que desempenha essa função. Sua cadeira também fica bem de frente para o 
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bebedouro, que tem a cada lado um banheiro. Assim, é impossível que alguém vá mais longe 

do que a entrada do banheiro, a não ser que tenha permissão. 

 

Figura 9 - Inscrição localizada no dormitório masculino sobre ser submisso.  

Fonte: Página do Facebook do CRAD. Acesso em: 19 jan. 2018. 

Carlos me explicou que, como coordenador, recepcionava as pessoas, que depois 

passavam pela avaliação realizada pela assistente Renata. Era a sua tarefa explicar o trabalho 

terapêutico da casa baseado na entrega para Jesus e estabelecer as regras de convívio e estadia. 

A primeira é que lá você deve se internar. Não haveria a possibilidade de continuar a 

desempenhar uma ocupação fora dali enquanto nas “horas vagas” realizaria o trabalho 

terapêutico. Como afirmou Carlos, assim que o interno recebesse o seu salário e tivesse dinheiro 

em mãos, a sua condição de viciado não o permitiria se controlar sem estar curado. Ao contrário 

do fundamento da Redução de Danos, em que você, inserido no seu contexto do dia a dia, deve 

mitigar os riscos e adotar alternativas de consumo, além de criar ferramentas mentais através 

da psicoterapia, no CRAD a abstinência deve ser absoluta como condição de entrada e estadia. 

Há um desejo do interno e uma prescrição do CRAD em promover um corte, um ritual que 

rompa com práticas passadas. Essas mesmas estratégias não são somente aplicadas em 

comunidades terapêuticas e centros de recuperação, são também difundidas em outros modelos 

terapêuticos para fins diversos, como retiros espirituais e clínicas de desintoxicação.  

 No entanto, o tratamento é baseado na cura pela fé e no “resgate de almas”. Através 

da exploração do sofrimento, durante os cultos, conversas, testemunhos, a recuperação do uso 

de drogas e o purgo dos pecados cometidos durante a “vida no crime” se confundem com a 

redenção da alma na vivência de suas “batalhas espirituais e urbanas” (MACHADO, 2015, p. 

454).  
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Esses ressurgidos recebem o aval da sociedade. Resgatados das margens da 
ilegalidade, eles se inscrevem no domínio da cidadania, muitas vezes sem prestar 
contas, junto ao sistema jurídico, dos crimes cometidos. No lugar da prisão, a Igreja. 
Enquanto uma determinada biopolítica do Estado exercita o deixar morrer nas prisões, 
as igrejas pentecostais realizam o fazer viver, exercendo um governo das almas 
complementar ao Estado. As fronteiras da morte na cidade são assim as fronteiras da 
política e da cidadania. E, em diferentes situações, são mediadores religiosos que estão 
desafiando esses limites. (Idem, p. 459) 

 Há também uma possibilidade de fundo para situações emergenciais. O monitor 

Claudio mantém um pequeno estoque de remédios psiquiátricos, especialmente o Rivotril para 

acalmar os pacientes mais problemáticos. Entre tantos homens, como Moisés me contara, brigas 

explodem, às vezes pessoas com questões psiquiátricas são internadas ou mesmo a abstinência 

provoca casos agudos, em que a cura pela fé precisa de uma ajuda da cura alopática. Não 

somente em momentos de emergência. Moisés me relatara que eles mantêm um relacionamento 

próximo com a Clínica da Família que fica em frente à igreja. Quando novos internos chegam 

muito adoecidos, pedem auxílio ao Agente Comunitário de Saúde que está de serviço no dia. É 

comum, no entanto, a administração de remédios sem supervisão médica que não requerem 

receita, como anti-inflamatórios para dores de cabeça e outras dores eventuais, relaxantes 

musculares, e em casos mais excepcionais, há a possibilidade da administração de remédios de 

traja-preta.  

A relação com esse braço do Sistema Único de Saúde não se dá somente através de 

contatos cotidianos. Na página do Facebook do CRAD, há o registro de um contato formal entre 

instituições, quando membros do Centro de Recuperação foram convidados para um evento na 

Clínica. Assim, esses relacionamentos disputam a concepção de terapêuticas isoladas e afirmam 

uma articulação de atores sociais, da saúde e da religião, ligados por crenças compartilhadas ou 

não.  
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Figura 10 - Visita de grupo de internos do CRAD à CSF Bárbara Starfield.  

Fonte: Página do Facebook do CRAD. Acesso em: 21 ago. 2018. 
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3 O COZIMENTO 
 

Sejamos razoáveis nós também. Transviar-se 
significa sair do caminho. De que caminho os 
transviados estão querendo sair? Obviamente do 
caminho que o mundo atual e os pais lhes dão. E 
quem pode censurá-los? A vontade é de 
supersensação, a sensação não basta. O que não é 
apenas atual: sempre se quis a supersensação, a 
aventura humana aspira ao cume e à degradação. 
Mas era-se controlada pelo ambiente, pela 
família. E agora como controlar os adolescentes? 
Nós mesmos somos de alma boêmia, quando não 
boêmios de fato, mas queremos, para o nosso 
conforto e a nossa paz, filhos burgueses.  

(Transviada, Clarice Lispector) 

Olhando para o processo de conversão, tentamos recompor os quadros perceber a 

conversão como um processo marcado por fases ritualísticas de transformação moral e religiosa. 

Seguimos, em parte, a proposta do trabalho de Beatriz Brandão. Analisar esse campo, seus 

relatos e entrevistas pela chave do ritual nos permite ver a conversão não como uma integração 

harmoniosa, ou uma etapa a ser ultrapassada, mas como um processo agonístico, marcado por 

ambiguidades e camadas.  

Assim, nos relatos, trajetos, tramas, vivências e produção de subjetividades, reveladas 
na relação constante entre o espaço e o hóspede, vemos esse tracejar do drama social 
nos ritos de passagem. A entrada no centro de recuperação se constitui no primeiro 
rito, de ruptura com o que já vivera. A crise e sua intensificação são marcadas pelo 
conflito e seu alargamento, amplitude e intensidade. O que abre espaço para a ação 
reparadora, com mecanismos de correção que vem nos moldes da conversão, com 
poder reparador frente aos erros do passado, preenchida pela mudança da carreira 
moral. E o desfecho desse processo ritual é o momento esperado da saída com sua 
expectativa de uma recuperação, demarcado pela reintegração, reconhecimento e 
legitimação social. (BRANDÃO, 2017, p. 156) 

No entanto, nossa proposta não é tanto o próprio ato da conversão, mas as passagens 

entre regimes morais e dispositivos de disciplinamento presentes no campo, que são 

enriquecidos em análise pela antropologia do ritual. Tais dispositivos são analisados seguindo 

o duplo eixo de análise proposto por Wendy Brown (2006) e Anna Tsing (2015): como as 

racionalidades neoliberal e neoconservadora promovem inteligibilidades políticas e quais 

possibilidades essa mistura aponta num cenário de precariedade.  
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A busca não é por uma lógica coerente, mas por um entendimento dos efeitos dessas 
duas correntes de racionalidade em produzir o cenário contemporâneo de 
inteligibilidade política e possibilidade. Isso envolve discernir locus de 
vulnerabilidade, exploratividade e orientação sociais e psicológicas que 
respectivamente mantém relações de troca ou se alimentam um da outro. (BROWN, 
2006, p. 693, tradução nossa)14 

 

3.1 Moisés, o empreendedor pai de todos 
 

“Ô pai?! Ô pai?!”. Assim os internos mais próximos chamam a Moisés 

incessantemente no Centro de Recuperação. O evangelho corre no sangue de Moisés. Seu pai 

era presbítero fazendo com que fosse criado no evangelho ao lado de seus onze irmãos. Com 

dezesseis anos, na favela do Jacaré, onde morou a vida inteira, experimentou a maconha pela 

primeira vez. A partir do uso e do contato com vários amigos que já estavam inseridos em 

atividades remuneradas do tráfico de drogas, as ofertas para que participasse não cessaram. Em 

algum tempo, começou a trabalhar no tráfico com a venda entre os dezesseis e dezessete anos. 

Começou vendendo o “pó de dois”, depois subiu para o “pó de cinco” e então “galgou para o 

pó de dez”15. “Sempre fui bom no meu trabalho”, declarou. Moisés cresceu rápido e chegava a 

vender vinte e uma cargas em uma hora. Cada carga, segundo ele, continha cento e vinte pinos. 

Desses, vinte ficava para o vendedor, sessenta ficava para o dono e quarenta para o gerente. 

Assim, com dezessete para dezoito anos, conseguia faturar quinze mil reais por semana. Com 

isso, comprou uma moto, andava com um “cordãozão” de ouro e conquistou Cintia Isis, apesar 

de seu rechaço à ocupação. Conhecer Cintia Isis, que tinha quatorze anos na época, na praia do 

Leblon, ponto onde os “meninos do Jaca” preferiam, como me contou, fez com que 

eventualmente largasse tudo por sua influência. “Entreguei as minhas armas. Larguei tudo pela 

gente, larguei o álcool, a droga. Eu devo a minha vida a ela.” Com essa mudança drástica, 

Moisés passou a auxiliar de serviços gerais na empresa estrangeira Nucrem, no bairro de 

Botafogo, durante seis meses. Tendo em vista uma oportunidade melhor, passou a trabalhar, 

por indicação de sua prima, na empresa Fernando Schneider, que prestava serviços às revistas 

 
14 Again, the search here is not for a single or coherent logic, but for an understanding of the effects of two disparate 
streams of rationality in producing the contemporary landscape of political intelligibility and possibility. This 
involves discerning sites of social and psychological vulnerability, exploitability, or orientation that they 
respectively trade or draw on in one another. (BROWN, 2006, p. 693) 

15 Os termos “pó de dois”, “pó de cinco” e “pó de dez” fazem referência ao volume pelo qual a cocaína era 
embalada e vendida. Há também a relação com qualidade, onde as opções maiores gozam de melhor qualidade.  
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do grupo Globo. Começou como expedidor. Em quatro meses passou a expedidor B e em um 

ano a expedidor A, tornando-se responsável pela impressão e logística das revistas mais caras 

para distribuição.  

Então com vinte anos, conhecera Renata no mesmo lugar. E novamente foi paixão à 

primeira vista. Renata, à época, esperava a sua primeira filha. “Vai querer namorar mulher 

grávida?”. Ao que prontamente Moisés respondeu “quero, amanhã vou lá na sua casa. Qual é o 

seu endereço?”. A filha Núbia foi então registrada em seu nome e são muito ligados até hoje, 

apesar da morte de Renata. Uma vez juntos, Moisés e Renata se mudaram para o Jacaré, onde 

ele começou a empreender. Montou uma barraca de espetinhos e batata frita na beira do rio 

Jacaré. Nesta iniciativa, ganhava até quatrocentos por dia e setecentos aos finais de semana. 

Hoje, esta é uma área que tem ainda mais comércio, pois é contígua à via expressa Linha Verde. 

É também onde hoje há uma cena de uso de crack e barricadas para que não haja incursões de 

carros policias. Lá há a famosa boca de fumo do Vasco. A proximidade da boca e o manuseio 

de álcool em seu trabalho fizeram com que voltasse com o ritmo de quem nunca tivesse parado 

a consumir muito álcool e cocaína. No entanto, como pesa Moisés, isso nunca o impediu de 

trabalhar. “Usava diariamente, mas sempre ralei.” É importante para ele, como o é para 

Marquinhos e também para Carlos, frisar que o valor do trabalho sempre esteve presente, mas 

foi a droga que em algum momento os fizeram passar de algum estabelecido “limite”. Para 

Carlos havia sido a contração de dívidas. Para Moisés teria sido novamente o abandono da 

relação conjugal. Para Luiz teria sido as ameaças que pairavam de violência e morte sobre os 

riscos de sua vida sendo travesti na prostituição que realizava furtos e roubos. Para Marquinhos, 

teria sido a perda de uma vida social que não envolvesse o crack.   

Já a sua história no Centro de Recuperação Amor de Deus começou quando conhecera 

o pastor Célio na Igreja Deus é o Senhor, no bairro de Manguinhos. Os dois tinham passados 

parecidos. Célio vinha de uma trajetória de vinte e cinco anos usando drogas e atuando como 

traficante, bandido e ladrão, que o levou a ser preso. 

Depois de uma longa passagem pela prisão, Célio encontrara Jesus na Igreja Deus é o 

Senhor, em Manguinhos. Foi lá onde ele e a pastora Michelle se conheceram e onde permaneceu 

até se tornar dirigente. Foi lá onde Moisés e Célio também se conheceram. Esse encontro nunca 

foi esquecido por este, que o enfatiza como um ponto de inflexão na sua história.  

Com as notícias de empreendimento de seu amigo que acolhia pessoas usuárias de 

drogas, Moisés procurou o amigo após a morte de sua mãe. A notícia de seu falecimento 
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provocou uma tristeza profunda em Moisés, que tinha na mãe uma figura de amor e confiança, 

apesar dos caminhos tomados e rechaçados pela fé da família. Depois de dez anos estando 

“limpo”, a noite da morte de sua mãe foi quando “voltou às drogas”, como quem volta a uma 

velha amiga para conforto. Se as drogas representam um remédio que ajuda a aplacar vazios 

existenciais, mas que somente é resolvido por Jesus, ela também pode ganhar novos 

significados de acordo com as circunstâncias e objetivos. A dor, como diz Le Breton, é o 

encontro do mundo da carne, objeto da medicina, e da alma, objeto da psicologia e da crença. 

É na dor que essas fronteiras são borradas, disputadas e esgarçadas (LE BRETON, 1995, p. 56). 

Assim, Moisés, querendo aplacar a dor de sua alma e de seu coração, intoxica seu corpo, 

voltando aos hábitos do uso de cocaína, álcool e maconha, principalmente. Dessa vez, no 

entanto, seu uso não se limita mais à noite, quando cheirava algumas carreiras depois do 

trabalho, às vezes durante, e fumava um baseado na hora de dormir. Tampouco se limitava à 

funcionalidade necessária para o trabalho, muito menos para o trabalho de deus, junto à igreja, 

onde estava como evangelista. Assim, a retomada de velhos hábitos foi mais intensa para cuidar 

da dor aguda pela morte da mãe. Foi esta crise, marcada pelo uso de drogas que sucedia um 

relacionamento em que ele “aprontara” muito com a sua esposa ao flertar e se relacionar com 

outras mulheres, que o levou, pela primeira vez, a procurar ajuda num centro de recuperação. 

Os dez anos pelos quais ele se orgulhava de estar limpo. A busca pela recuperação não era 

unicamente uma pela cura fisiológica, mas uma mais ampla, espiritual, para “consertar” hábitos 

de forma mais ampla do que o uso de drogas, para curar feridas da alma, para curar pecados. 

Para, enfim, aderir mais profundamente ao ethos evangélico (BRANDÃO, 2017, p. 86). As 

portas lhe esperavam abertas e rapidamente se sentiu confortável em meio de iguais. Para 

Moisés, a conversão sem volta, ou seja, a ruptura definitiva com hábitos do passado que 

contrariavam o evangelho, aconteceu ao se olhar no espelho. Foi no encontro com outras 

pessoas que passaram pelo mesmo, em maior ou menor intensidade do que a sua própria 

história, pessoas que sofreram, perderam laços familiares, perderam recursos materiais, “se 

perderam”, que fez com que para Moisés operasse uma integração ao discurso evangélico de 

forma ampla e profunda. “Ajudar pessoas, até aí tudo bem. Minha esposa fica com a igreja dela. 

Mas você olhar as pessoas que passam pela mesma coisa, você pensa: ‘eu passei por isso 

também’. As pessoas com cara de drogado, cara de medo, cara muito feia, com medo de todo 

mundo estar te olhando. Vontade de se esconder. Agoniadas.”  

Se há rupturas mais definitivas, como Moisés argumenta, no seu ato de conversão 

moral, há também permanências e ajustes aos diferentes regimes. Crente ou não, como também 

se autodenomina, sempre foi um “preto seboso”. Esse termo comporta duas dimensões: racial 
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e simbólica. A primeira se refere ao uso de itens de alto valor que chamam a atenção, geralmente 

peças indumentárias. Antes de entrar para a igreja formalmente, quando era jovem, Moisés 

gostava de ostentar o seu “cordãozão” de ouro.  Não somente denotava um símbolo de capital 

social e econômico como também promovia uma identidade de valoração social e prestígio 

dentro da representação de “bandido” bem-sucedido. A segunda se refere ao lugar ocupado por 

uma pessoa preta que não lhe é devido. Ser um preto que usa roupas e objetos caros e que é 

orgulhoso disso, o faz tensionar as fronteiras raciais de classe.  

Depois de ter aderido à igreja, de ter se casado, se tornado pastor e coordenador do 

CRAD, Moisés ainda é um “preto seboso”. Gosta de usar ternos caros durante os cultos. E tem 

uma seleção de ternos ainda mais especiais, que utiliza quando é convidado para ministrar em 

outras igrejas ou em cultos mais especiais na CEAD e na própria igreja que dirige com a esposa. 

É um terno prata e outro cor de ouro, que custaram em torno de quinhentos reais cada um. Ele 

me mostrou fotos algumas vezes de suas vestimentas favoritas, orgulhoso de seu investimento, 

e em sua página no Facebook são prolíficas as fotos em que veste ternos, inclusive esses 

especiais.   

No entanto, ele relativiza a exigência de regras restritas sobre roupas. É por essa linha 

da conversa que acaba diferenciando outras igrejas de Comunidade Evangélica Amor de Deus. 

“Ninguém anda assim na Assembleia (Igreja Assembleia de Deus)”. – diz apontando para um 

interno que vestia chinelos, bermudas e uma regata com os braços descobertos. – “Lá tem que 

andar abotoado e com a manga até aqui.” – Aponta para o punho e o segura com a outra mão 

para denotar até onde deve vir.  

Assim que nos conhecemos, Moisés gerenciava diversos negócios, todos relacionadas 

à fé. Ele era monitor no CRAD e compunha uma equipe de venda de quentinhas eventualmente, 

onde hoje é coordenador e gerente de uma equipe de vendas de quentinhas junto na Rei Davi. 

Quando nos conhecemos, suas atividades independentes também envolviam a venda de doces 

em ônibus. Com seu cajado onde amarrava os sacos de doce selecionados, subia nos ônibus 

com seu enorme sorriso, como se abrisse o Mar Vermelho, tal como na Bíblia. No seu caso, 

abria o mar de pessoas em pé do transporte público que deviam se encolher para que ele pudesse 

passar no corredor do transporte oferecendo a sua mercadoria.  
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Figura 11 - “Meu trabalho para não ser pesado a ninguém”, dizia a legenda escrita por Moisés.  

Fonte: Página do Facebook de Moisés. Acesso em: 04 jul. 2019. 

Ele é também um pastor pregador, baseado na igreja fundada por sua esposa em 

Manguinhos. Ele oferece seus serviços de pregação e os oferta via redes sociais com o slogan 

utilizando extensivamente por empreendedores de serviços como tatuadores, designers entre 

outros: “agenda aberta”.  

 

 

Figura 12 - Cartaz publicado por Moisés para promover seu trabalho como pregador.  

Fonte: Página do Facebook de Moisés. Acesso em: 04 jul. 2019. 

Ao passo que há uma adoção de alguns conceitos e slogans do empreendedorismo de 

serviços, há um investimento considerável em codificar a luta cotidiana através da fé. E, o 



 

 
 

60 

código da fé, é o que por sua vez traduz a luta empreendedora cotidiana. Dito de outra foram, é 

o discurso religioso sobre vitória, trabalho, submissão a deus, que permite o acesso a um ethos 

empreendedor. A linguagem dos conceitos e slogans disseminados por empreendedores de 

classes mais altas como “networking”, “branding”, “face to face”, “liderança”, não faz parte do 

arcabouço destes empreendedores que seguimos. No entanto, é através da linguagem religiosa, 

seus conceitos, anedotas, lições que eles acessam o ethos empreendedor de habilidades como 

resiliência, proatividade, dedicação.  

 

3.2 Marquinhos, o dissidente 
 

Marquinhos, por sua simpatia e largura de sorriso provavelmente, que se abria apesar 

dos incômodos odontológicos dos quais era ansioso para consertar, advindos do uso do crack, 

era o “Relações Públicas” da conversão. Ele possuía a habilidade de conquistar com a sua 

abertura, seu olhar e sua franqueza. “De novo eu?” demandou quando o designaram para ser o 

primeiro entrevistado por mim. Ele era sempre escolhido quando equipes jornalísticas nacionais 

e internacionais iam até o CRAD.  

Marquinhos é originário do Jacaré, um verdadeiro “cria”, como me explicou. A sua 

amizade com Moisés data de suas origens, quando Lambari e Peixe eram os donos do tráfico 

na favela. Segundo Marquinhos, o dono é aquele que “atravessa o peso maior”, fazendo o 

transporte de grandes quantidades de mercadorias para a favela. Ele começou no tráfico 

trabalhando para uma mulher chamada Patrícia na etapa da “endolação” e recebendo em 

contrapartida a “muca”, uma porção de maconha para consumo próprio, e mais 35 reais. Em 

1997, então com 17 anos, passou a vendedor, comercializando somente maconha e passando a 

receber 500 reais por semana. No entanto, mantinha outras atividades em andamento. Fazia o 

ensino supletivo à noite e trabalhava na Rotérmica Indústria e Comércio de Metalurgia LTDA., 

no bairro da Abolição, recebendo 187 reais por mês. Começou a ganhar muito dinheiro por 

conseguir manter todas essas atividades. Apesar do salário, equiparado ao salário mínimo com 

benefícios e direitos assegurados pelo regime de Carteira de Trabalho, ser baixo na Rotérmica 

em relação ao que ganhava no tráfico, mantinha uma boa relação com o seu empregador. Além 

disso, conseguia utilizar o espaço para esconder a mercadoria num local fora da favela. Assim 

era mais seguro contra batidas policiais, apesar de ser um risco para a manutenção do seu 

emprego. Nos cálculos de riscos, o trabalho na Rotérmica tinha seus benefícios, mas não 
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significava uma grande oportunidade a se perder no caso de descobrirem sobre a droga, a não 

ser pela chance de ser entregue à polícia. Assim, passou a contar com uma receita mensal de 

2.187 reais. Essa escalada social e de poder aquisitivo, no entanto, o tornaria “nojento”. 

Segundo Marquinhos, ser nojento é ser generoso consigo mesmo, comprando roupas de marcas 

da moda e promovendo celebrações. Mas também generoso com os outros, amigos e “buxas”, 

pagando a bebida e a comida de churrascos inteiros. Havia se tornado rodeado desses últimos, 

que o seguiam por interesses, interesse em conseguir oportunidades a partir de seu contato ou 

somente de desfrutar de seus repentes generosos. Mas tão rapidamente quanto dava, tinha a 

prerrogativa de mudar de desejo e estabelecer o fim da generosidade momentaneamente. “Ah, 

não, não vai ter mais nada não!”. Sentia-se à vontade para gerenciar as suas generosidades como 

quisesse, a título de capricho ou de marra, para conquistar, mas também manter controle sobre 

seus colegas de nível hierárquico mais abaixo no tráfico. “Dava, mas esculachava também, 

porque tinha condições de fazer isso.” 

Por sua vez, foi a sua qualidade de “astuto” que o fez ambicionar e conquistar os 

diferentes cargos no tráfico. Quando lhe perguntei o que era ser astuto, ele me disse que era 

como ser esperto. “Mas esperto é coisa de deus, astuto era coisa do diabo, era ser esperto para 

as coisas erradas”. Esse é um conceito que aparece em outras conversas com outros 

interlocutores, mas às vezes sob nomes diferentes, como sábio, por exemplo.  

A ganância é outra habilidade que permitia isso. Segundo ele, foi a ganância, não mais 

a esperteza, que o fez começar a vender também cocaína. Ao mesmo tempo, passou a utilizar a 

substância. A ganância era pela vontade de aumentar a sua receita, já que essa mercadoria possui 

um valor, logo, também o seu lucro, mais alto. No entanto, seus custos também aumentavam 

agora que usava a própria mercadoria. Ademais, sua ganância o fizera cobiçar mais coisas e 

coisas mais caras. Assim, começou a gastar mais com o aluguel, com o boticário, os diversos 

churrascos generosos, “porque vivia na farra”. Outra maneira que encontrou de cobrir esses 

gastos, que haviam ocasionado numa alta dívida, era assaltando. O assalto é uma forma de 

conseguir um dinheiro alto de forma pontual e rápida, mas também pode ser dentro de uma 

carreira de assaltante, que requer mais estratégia, planejamento, experiência, habilidades e 

sorte, no que Carolina Grillo (2013) intitula “tecnologia do roubo”, e que promove prestígio 

devido ao nível de dificuldade do empreendimento (GRILLO, 2013, p. 162). 

No entanto, como Marquinhos me prevenira: “O diabo dá, mas depois vem picotando 

tudo”. O assalto o levaria à prisão pela primeira vez. Esse evento é percebido por ele como o 
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início de sua derrota. Ele somente conseguira sair da prisão em 2006. À época, Lambari estava 

preso e possuía dois frentes em seu lugar gerenciando, a exemplo de um modelo de franquia, o 

tráfico de drogas no Jacaré: Chuchu e Loirão. Assim que saiu, sua família havia se afastado 

ainda mais. O pai passou a beber mais. Alguns atribuíam o aumento de álcool à sua prisão. A 

sua mãe, por sua vez, nunca havia sido próxima e não tinha sido a sua prisão que mudaria isso. 

Mas tinha a sua avó como a pessoa com quem mais tinha conexão. Também reestabelece 

contato com a sua mulher, com quem teria um filho um ano depois, em 2007. Nesse mesmo 

ano é quando experimenta o crack pela primeira vez. Me relatou que um dia pegou todo o seu 

salário e se trancou num quarto com duas prostitutas. Além das outras drogas com as quais era 

familiarizado, experimentava o crack. Talvez por estar no ritmo roteirizado da memória de 

relatar a sua experiência como menino-propaganda da recuperação, ou realmente por tentar 

seguir as instruções do trabalho terapêutico, nesse ponto passa direto do experimento original 

aos efeitos indesejados do crack. Conta que seus dentes foram estragados por passar dias a fio 

sem fazer alguma limpeza, porque os passava usando a droga. A falta de higiene era um dos 

efeitos do poder da droga de fazer alguém de “burrinho”, tapar a sua visão mais ampla para 

pensar somente nela, como ilustrou Marquinhos. Assim também o é com o dinheiro. Todo 

trocado que consegue se torna para a compra do crack. Ficar próximo aos espaços de uso, como 

a cracolândia, é uma forma de ficar próximo do lugar da compra, para Marquinhos.  

 

“É uma hora de ralação para cinco minutos de prazer. Durante a onda, você fica num 

estado assombrado, pavoroso. De tanto que usava, cagava pedra de crack. Suava a resina do 

crack. Aquela crosta preta grossa na pele que parece sujeira, não é sujeira não. Era na verdade 

resina. Os usuários sabiam e raspam a superfície da pele para aproveitar mesmo essa resina.” 

Usam a droga até mesmo para aplacar a fome, mas ela somente disfarça a vontade. Mas nunca 

deixava de comer, recorria ao lixo para se alimentar e, segundo ele, encontrava muitos alimentos 

de qualidade e em bom estado, até mesmo gelados. “As pessoas desperdiçam muito”, afirmou. 

Contou-me da vez que encontrou iogurte ainda gelado quando morria de fome. Quando me 

relatou a cena, se referiu ao feito a como achar um tesouro. Rapidamente foi interrompido por 

Carlos, que acompanhava a entrevista, que disse que era uma providência divina. Marquinhos 

concordou e ratificou seu discurso dizendo que era como um oásis no deserto, um resgate de 

Deus mesmo nos momentos mais difíceis, prova da dívida que Marquinhos deveria contrair 

pela sua fidelidade.  
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“Minha vitória hoje tem sabor de mel”, exclamou sobre o contraste entre o momento 

contemporâneo a sua fala, sendo obreiro na CEAD. Além de obreiro e servir a Jesus, também 

conseguia tirar uma receita pela venda de quentinhas diariamente na empresa Rei Davi, além 

de alguns trocados por atender aos cuidados básicos de um senhor de noventa e quatro anos 

com deficiência visual hospedado no CRAD. O doce do mel se contrapunha aos relatos que 

compartilhou, do amargo do crack, quando “catava pedrinhas no Manguinhos”. Entre os sabores 

amargos e ácidos do crack e da cracolândia e o doce do mel da obra de Jesus, o ponto de 

mudança havia sido o “de repente de deus”. Hoje é obreiro e estuda a bíblia para ser pregador. 

Como disse, sua característica “nojenta” e “astuta”, que ambicionava riqueza, fora convertida 

pela tranquilidade de quem somente quer bênção.  

Contou-me que quando faltavam apenas nove dias para a Copa Mundial do Futebol 

em 2016, sediada no Brasil, Marquinhos estava na cracolândia e foi abordado pela reportagem. 

A reportagem acompanhou uma atividade de evangelização da CEAD na cracolândia de 

Manguinhos e Jacarezinho, onde Marquinhos aparece. No entanto ele não havia assinado 

nenhum termo e se arrependeu da possibilidade de o verem. Disse que pensou em processar os 

responsáveis pela reportagem, mas o Pastor Célio o aconselhara que “não é de deus”.  

“A Record excluiu o pastor. Chamaram para a reportagem e editaram de uma forma 

que o pastor sequer aparecia. Mas até então, até que não me fez mal que os outros vissem. 

Porque hoje eu sou verdadeiro cristão. Eu gosto do evangelho. Pra mim, é muito edificante lá 

na frente saber que quem me viu na prova e não me ajudou, quando em ver na bênção vai ter 

que me aplaudir. Eu penso dessa forma. Os humilhados serão exaltados.” Complementou 

dizendo que o CRAD era um lugar simples, com poucos recursos, mas se sentia bem rodeado 

de pessoas.  

Depois de não frequentar o culto por algumas semanas, voltei para não encontrar mais 

Marquinhos como interno. Sem ser revelado muito, me disseram que havia acontecido um 

problema e que dinheiro havia sumido. Até hoje, ninguém tem notícias de Marquinhos, mas 

afirmam: “Daqui a pouco volta”.  
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3.3 Carlos, o tranquilo 
 

Conheci Carlos como coordenador do CRAD. Ele foi a primeira pessoa com quem 

falei e me apresentei. Assim, ele acabou sendo um companheiro designado da minha pesquisa. 

Ele participou de todas as minhas interações no CRAD. No entanto, em determinado momento 

ele disse que já estava há muito tempo lá e então se afastou. Encontramos novamente a meu 

pedido de entrevista. Tê-lo conhecido durante o exercício da sua função e encontrado 

novamente fora desse espaço foi interessante para contrastar as formas entre “na função” e “fora 

de função”.  

Carlos nasceu em 1971, apesar de somente ter sido registrado em 1972, na favela do 

Alemão, no bairro da Penha. Terminou o segundo grau científico (atualmente nomeado como 

ensino médio) em 1990, com dezessete anos para virar dezoito. Nascido e criado no Alemão, 

participava da endolação em troca da muca. No entanto, para ele, participar da atividade era 

mais porque estava com os amigos na laje e então aproveitava a ocasião e participava. Mas 

nunca foi do tráfico, como me afirmou e nunca ganhou dinheiro com tráfico. Fazia pelas drogas, 

mas principalmente pelos amigos. “Estávamos dez, quinze amigos na laje e então falavam que 

ia rolar. Eu participava.”  

No ano de sua formatura no colégio foi quando experimentou a cocaína pela primeira 

vez e nunca mais parou. À época, pensava em se tornar médico ou bombeiro. A correlação entre 

estabelecer essas duas sentenças uma do lado da outra faz com que, por associação, a vejamos 

contraditórias. Marquinhos quis dar a entender que começar a fazer uso da cocaína o teria 

impedido de alcançar seus sonhos. Mas nesta mesma entrevista ele esclareceu como conseguia 

ter certo “controle sobre a droga”. Conseguia exercer todas as suas funções, acordava cedo, 

completava as suas tarefas no trabalho, mas não “dava tudo de si” quando a droga passara a 

“controlá-lo”.  

No começo, todo mundo é controlado. Costumo dizer que é o momento que você 
usa a droga, que você se satisfaz com ela, que você não passa mais a usar a droga, 
a droga que te usa. Demoraram uns dez, quinze anos usando enquanto eu 
trabalhava. Mesmo que todo dia, final de semana. Só que tem uma hora que ela 
passou a me usar. Você se torna um dependente impulsivo. Você quer toda hora. 
Aí você passa a fazer o que ela quer. O usuário é aquele que usa quando quer, o 
viciado é dependente. O efeito da cocaína é bem mais forte que o da maconha. Se 
eu fosse para uma festa, se não tivesse a droga pra me levar, acho que eu nem ia 
pra festa. Sem a droga nada tinha graça. Se fosse namorar, o namoro não tinha 
graça.  
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Em 1993, Carlos se casa com Andreia, mas “ela sabia da droga”, avisou. Nesse tempo, 

ele trabalhara em diversas ocupações. “Eu nunca fui mandado embora de um emprego. 

Multinacional? Eu pedi pra sair. Tudo por quê? TeleRio pedi pra sair. Sempre pedia pra sair. 

Assim. Eu sempre fui assim. Vou dar um exemplo. A TeleRio tá me pagando aí R$ 1.500, se a 

Casas Bahia me dá a oportunidade de pagar 2.000, eu saía. Eu nunca fui preso a emprego, 

trabalho. Sempre procurei oportunidade melhor.” Trabalhou de entregador de lista telefônica, 

de promotor de vendas, trabalhou na TeleRio, em multinacional, na Iton, na Eletromar, na 

Chinezinho, na Preivender. Trabalhava como operador de máquina, vendedor, entregador, 

assistente, diversas funções sem alta especialização. Todos os serviços tinham em comum o seu 

uso de cocaína. “Não conseguia sem a droga”.  

Em 1994, os dois tiveram a sua filha Andreza. Até hoje as duas moram no Alemão, 

mas Carlos e Andreia se separaram em 2000. Ela deixara de acreditar em suas promessas de 

que deixaria de usar cocaína. “Vou parar. Dessa vez eu paro. Agora é verdade, não uso mais”. 

Andreia finalmente proferiu a sentença e anunciou a sua partida: “Carlinhos, eu gosto muito de 

você, mas não vou ficar mais com você porque você não para com essa droga.” Frente ao pavor 

das cavernas solitárias, Carlos, que vinha de uma família católica não praticante, procura pela 

primeira vez a Igreja Evangélica em 2002 – dois anos após a separação - através da indicação 

de um amigo. Perguntei-lhe se Andreia era evangélica, por isso ele queria agradá-la ao procurar 

a sua fé. No seu ritmo de sempre de falar, com longas piscadelas, sopro devagar, sorriso chato 

na boca, me respondeu que não, “mas quem é que não quer ficar com uma pessoa tranquila?”. 

No entanto, contrário ao seu primeiro objetivo de entrar para a igreja, Carlos conhece 

então a mulher que se tornaria a sua namorada e depois a sua esposa. Eles se casaram em 2005, 

celebrado no Olaria Atlético Clube numa festa grande e linda, como ele descrevera e, ainda 

melhor, de graça devido aos contatos eclesiásticos. Além do casamento, Carlos vivenciou 

diversas cerimônias. Realizou aquelas que envolvem a conversão a uma nova fé, por exemplo. 

A conversão evangélica consiste em várias atividades cotidianas, de frequência diária e 

semanal, como é o caso da ida aos cultos três vezes na semana, a presença em ceias, em sessões 

de escola bíblica. A conversão também compreende atividades mais ritualísticas, como o 

batismo. A derradeira seria o seu casamento, unido de alma e corpo com e pela igreja. Assim 

mantendo a distância das drogas. Mas, novamente, “devagarinho” voltou a usar a cocaína. 

Em 2010, recebe uma quantia alta de dinheiro pela venda dos dois imóveis que 

pertenciam aos seus pais e ao seu irmão, então falecidos, que se localizavam na Penha, e então 
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vai morar de aluguel com a sua esposa na Nova Holanda. Mas já dizia a sabedoria popular, 

dinheiro na mão é vendaval. Tal liquidez em suas mãos contribuiu para que seu ritmo de 

consumo mais “controlado” se transformasse em estar “controlado” pela droga. 

Consequentemente, Carlos fez dívidas que não poderia. “Se tinha dois mil na mão, pegava três 

mil emprestado”. Além disso, a “tranquilidade” que procurava não era compatível com o ritmo 

imposto pela substância. 

Em 2012, ele e sua esposa se separam. Com a separação, ela resolve passar um tempo 

na casa dos pais em Minas Gerais. No entanto, Carlos não tinha o dinheiro para comprar a 

passagem, arcar com os custos de estar em outra cidade. Sem dinheiro, recebe ou, quem sabe, 

procura uma proposta para participar de um assalto. Assim, conseguiria ter um dinheiro alto e 

rápido. Ele me afirmara que foi a primeira vez. O plano era assaltar um carro na saída de banco, 

quando transportam a mala de dinheiro. Na sua primeira e única vez assaltando, foi pego pela 

polícia. “Que azar!”, exclamei. “Que sorte!”, me respondeu. “Foi sorte. Se eu não tivesse sido 

preso, teria me acostumado. Sempre fui de trabalhar. Sempre sustentei meu vício com trabalho.” 

Até que não mais. O ponto de submersão, utilizando da gramática de Carlos, de quando se 

“afundou nas drogas”, o levou a procurar o Centro de Recuperação Amor de Deus. Ele me disse 

que procurar uma unidade de atendimento do CAPS AD lhe parecia burocrático. Já havia tido 

problemas para conseguir emitir a sua carteira do SUS. Também havia tido problemas para que 

a agente comunitária de saúde (ACS) da região na Nova Holanda, onde morava, o legitimasse 

como morador dali. É um requisito do programa de atenção à saúde uma visita do ACS à 

vizinhança, perguntar a outras pessoas para confirmar se o usuário do sistema realmente mora 

ali. Desta forma, já estando dentro da igreja evangélica, lugares indicados para recuperação não 

faltavam e aqueles pareciam bem menos burocráticos.  

O CRAD foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu amo aquele lugar. 
Embora eu não estou lá. Embora eu vou e saio. Mas eu amo aquele lugar ali. Eu gosto 
muito dali, gosto muito do pastor do Célio, da pastora Michelle, da Renata. Gosto. De 
graça. Até mandei mensagens esses dias falando que eu vou lá na igreja. 

Foi no CRAD que Carlinhos foi consagrado. Consagração é o ato de anunciar a entrega 

da sua vida a deus. Posteriormente se tornou diácono e em seguida presbítero. 

Comecei como interno. Fui aprendendo lá. Apesar de já ser evangélico antes de entrar, 
eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Um dia, pastor Célio me chamou 
e falou:  

- Eu quero conversar contigo, depois tu desce. [do dormitorio masculino]  

- Fala agora, pastor, que eu sou curioso. 
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- Então senta aí, vamos conversar. Vou ser sincero pra você, a princípio, eu não 
acreditei em você. Eu deixei e te coloquei como coordenador. Hoje eu quero te 
parabenizar.  

Pela gloria de deus, não é pra me engrandescer não.  

- De todos os coordenadores, você foi o melhor de todos, porque você é um 
coordenador completo.  

O que é ser um coordenador completo numa CR? eu dava aula, ensinava a bíblia, 
acordava na hora que tinha que acordar. Fazia tudo do jeito que tinha que ser feito.  

- Todos te respeitam, todos gostam de você.  

Se eu for lá, só falta as pessoas me botar no colo. As meninas então da Casa de Raabe... 
Meu deus do céu. Só falta me colocar no colo. Comecei dando uns cultos de manhã, 
comecei fazendo as coisas. Em uns seis meses virei coordenador. Tem o monitor, mas 
fui direto pra coordenador. E fiquei três anos. Aí fui me dedicando na bíblia. Pegava 
duas bíblias, ficava estudando duas bíblias diferentes pra comparar palavras. Às vezes 
têm palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. Entendeu? eu fui aprendendo, 
fui me dedicando. 

 

3.4 Luiz, o ex-travesti 
 

Luiz começou a se travestir e a se prostituir aos 20 anos. Desde a sua infância na 

periferia de Itaguaí, se sentia diferente. Não conseguia se encaixar em nada que lhe era prescrito 

por ter nascido do sexo masculino. Não gostava de esportes em geral, mas jogar bola, o favorito 

dos meninos, era objeto de extremo temor e desdém.  

Na experiência secundária, começou a sentir algo que não sabe bem explicar, mas diz 

que não foi amor, por um colega de turma. Sentia por ele algo que não sentia pelos outros 

companheiros. Era um sentimento verdadeiramente novo. Não lhe interessava jogar bola 

durante os intervalos, somente lhe interessava passar tempo com as suas amigas conversando 

durante os anos escolares e pensar em André, seu objeto de confuso e um pouco vergonhoso 

afeto. Luiz sentia que não podia se abrir e conversar sobre seus sentimentos com outras pessoas. 

Até que um dia fez um aceno em direção a André, que não gostou nada da aproximação e o 

rechaçou veementemente. Isso, segundo Luiz, contribuiu para que se retraísse ainda mais e 

confirmou a sua sexualidade como um problema. Luiz já havia conhecido pessoas 

homossexuais, a quem se refere hoje como “que sofrem de homossexualismo e lesbianismo”. 

Um de seus tios era travesti e morrera pelas consequências da falta de acesso ao tratamento do 

HIV/AIDS. Não queria acabar como seu tio.  



 

 
 

68 

A situação no ambiente familiar era ainda mais “conturbada”, para também usarmos a 

palavra que escolhe várias vezes a fim de qualificar a sua vida durante a infância e adolescência. 

Seu pai nunca o assumiu formalmente e a sua mãe quis afogá-lo numa privada, ou pelo menos 

é assim que o contavam as histórias. Hoje, diz, entende que sua mãe teria feito esses gestos 

desesperados para que a sua avó não tivesse outra escolha a não ser adotar Luiz. Assim, coube 

à sua avó seus cuidados, além dos outros filhos que tinha. Os recursos eram escassos e se 

tornavam motivo de disputa quando o seu avô fazia dívidas no armazém para atender ao seu 

uso de álcool. Fazendo isso, a dívida deixava de poder ser contraída para a compra fiada de 

alimentos para toda a família. Luiz conta que as brigas eram horríveis de presenciar. Gritos, 

xingamentos e violência o levavam a sair correndo e procurar um refúgio na casa de sua tia, 

que mandava o marido ir verificar se estava tudo bem.  

Na sétima série, quando tinha treze para quatorze anos, deixou a escola para trabalhar 

oferecendo serviços de faxina em domicílios em troca de diárias. Isso não lhe garantia muito, 

mas ter um dinheiro próprio para se manter e não ser mais uma boca com a qual os seus avós 

se preocupariam e se estressariam, o aliviava de participar da responsabilidade dos conflitos 

intrafamiliares e o dava a prerrogativa de uma liberdade ampla conquistada pela certa liberdade 

financeira.   

Foi assim que começou a beber álcool e fumar cigarro. Através de um amigo, começou 

a frequentar um centro espírita de candomblé e, estando lá, conseguiu uma indicação para 

trabalhar em um bar. Então, o ritmo de sua vida se resumia ao trabalho, o centro e o bar, mais 

na ordem centro-trabalho-bar, já que a diversão começava ali mesmo após o trabalho. Isso o 

levou a fazer sua primeira visita à boca de fumo, quando experimentou a cocaína. Gostou da 

sensação de poder, coragem e força que a droga lhe dava, que o ajudava a se livrar, mesmo que 

momentaneamente, da sua timidez. Gostou ainda mais da reunião de pessoas que o consumo da 

droga e os outros consumos contíguos promovia. As noites antes recheadas a álcool e cigarro, 

passaram a hospedar outras práticas. A droga escolhida era a cocaína, mas as possibilidades 

estavam abertas a outras substâncias que pudessem oportunamente ser oferecidas, como a vez 

que experimentara o crack. 

Numa dessas noites, reencontrou um velho amigo fazendo ponto no bar onde fora. 

Samuel havia se tornado Perla. Ela foi a primeira travesti que conheceu. Ela havia realizado um 

procedimento cirúrgico para inclusão de silicone e Luiz achou linda a “transformação” de seu 

amigo. Ver assim de tão perto e alguém tão próximo permitiu-lhe pensar nas possibilidades 
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para si próprio. Permitiu-lhe fazer sentido dos sentimentos e desejos que tinha por outros 

homens, mas principalmente o desejo de expressar o seu gênero diferente do que lhe era 

esperado. Isso não significava pra ele ser uma mulher e deixar de ser um homem, mas explorar 

esses desejos e sentimentos na forma travesti. Assim, também começou a se travestir e a se 

prostituir. Hoje, se refere a esses sentimentos e desejos como “transtorno”, que o fizeram seguir 

por uma “vida de ilusão”. “Não é verdadeiro. Mesmo sexo não reproduz. Então como vai fazer? 

Não pode ser verdade.” A conversão religiosa evangélica se baseia numa concepção 

“naturalista” sobre sexo, gênero e reprodução. Estas teorias que são utilizadas para conceber 

como errado e pecaminoso aquilo que não estaria de acordo com fundamentos “inequívocos”, 

como a complementariedade entre o sexo masculino e feminino. Assim, a homossexualidade 

iria contra a natureza, como vemos presente na fala de Luiz, logo, contra Deus. Novamente, a 

concepção de família promovida pela igreja pentecostal é, afinal, o contorno do que se está em 

disputa com essa afirmação. Esses mesmos conceitos e entendimento são promovidos a níveis 

mais amplos da política e, em seu centro, estão as estruturas da divisão sexual do trabalho, 

mecanismo de reprodução do capitalismo. Assim, a terapêutica promovida pelo CRAD é, como 

argumentamos, ampla e parte de estratégias e mecanismos político-econômicos que reificam 

concepções cristalizadas sobre sexo, masculinidade, feminilidade e também trabalho. Todas 

estas engrenagens operam juntas uma transformação que, para além do pecado e da 

impossibilidade, como é visto pela religião, responde a cenários de disputas políticas estruturais. 

O aggiornamento deste discurso borra as fronteiras entre religioso e secular, clamando pela 

universalidade do direito natural, em detrimento do que entendemos por diversidade, liberdade 

política e perspectivas que pensem através dos marcadores da diferença. A promoção da ideia 

de um cristão universal, que seria igual a todos, apaga as assimetrias dentro do próprio campo 

religioso e apazigua sentimentos de “indocilidade” à sujeição. Assim, promover um modelo 

“verdadeiro” de família e tudo o que isso implica em termos de gênero, sexo e reprodução, é 

também promover a ideia do homem útil e dócil da Igreja e para o trabalho. A sujeição não é 

somente a Jesus, mas também a outro deus, o capital.  

Mas a “vida na rua”, como ele se refere, lhe ensinou sobre o “perigo da noite”, sobre 

a necessidade de praticar violências e igualmente performatizar uma postura e disposição 

violentas. Começou a praticar furtos. Subsequentemente, começou a roubar. Contou-me de uma 

vez que roubara uma remessa de dinheiro da bolsa de um homem num bar. Sem saber quem 

era, se poderia sofrer represálias ou mesmo ser perseguido, correu o risco. Estas estratégias, 

entre espertezas e artimanhas, às vezes em detrimento dos outros, se mostravam necessárias 
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para sobreviver na adversidade. Nestes contextos, o cenário favorável aos laços de solidariedade 

em mesma medida também favorece os laços de disputa. Um sentimento de falta de lugar o 

seguiria por sua vida. Para aplacar o seu consumo, os riscos que assumia e a depressão que teria 

desenvolvido e que o fazia ficar deitado o dia inteiro dentro de casa, teria buscado o centro 

espírita, mas “nunca teve passe” lá. Era assim pelo menos até encontrar o CRAD, como 

apresenta na sua narrativa, que o fez se converter em relação à orientação sexual, à identidade 

de gênero, às práticas cotidianas, ao trabalho e à religião. 

Eu estava me desgastando da minha própria vida. Não aguentava a vida que vivia de 
derrota, não era feliz no amor, não tinha sorte alguma. Ficava na bebedice, passava as 
noite nas drogas. Tinha uma vida a qual não desejaria para ninguém. Mas cheguei a 
tempo pra Cristo. Deus se apresentou pra mim quando eu tinha passado a noite na rua 
e no outro dia emendei no forró. Ali, eu bebendo, usando drogas, a cocaína 
abusivamente me bateu uma tristeza, um vazio tão grande, sabe? Que eu só chorava. 
Ali eu me senti no fundo do poço. Eu pedi a deus, não ao que eu servia, os deuses, 
mas a deus que fez o céu e a terra e todos que nela habita. Eu já não estava aceitando 
aquela vida de rotinas e sofrimento. Aquela que sempre chegava em casa com um 
vazio dentro de mim. 

A procura de imprimir sentido e valor para a existência é uma busca que promove a 

exposição ao risco, como o uso de drogas e outros comportamentos que podem levar à 

sofrimento e mesmo morte, mas que têm significados simbólicos complexos que fazem o risco 

“valer à pena”. Como analisa Richard Parker (1994), a recusa ao uso de camisinha vai além da 

dimensão de exposição ao risco de infecção. O sexo e o gozo são atos mais do que práticos, que 

acionam dimensões simbólicas e emocionais que explicam a exposição pela prática sexual sem 

esta proteção porque moldam as práticas e as percepções de risco. Luiz sabia disso, sabia 

procurar no estado de furor entre planejar um roubo, calcular os riscos e mesmo assim fazê-lo, 

mesmo correndo o risco de apanhar ou mesmo morrer, alguma satisfação ao que ele chama de 

“vazio”. Mas essas conversões não aconteceram de uma única vez.  

Luiz foi ao culto pela primeira vez à convite de sua vizinha Dona Neli e continuou 

indo. Não foi de primeira que aconteceu a sua conversão. Mas lhe agradaram destarte que não 

se sentiu julgado ao entrar na igreja, não recebia olhares estranhos e não era alvo de críticas. 

Com uma breve frequência a alguns cultos, Luiz relata que começou a ouvir Deus falando com 

ele. Ao ouvir os louvores, chorava. Sentia que conforme as lágrimas iam, também expulsava o 

seu passado. Em seguida, estudou sobre o batismo e teve o seu próprio realizado. No entanto, 

ainda não tinham sido definitivas para ele. Confessou que estava se sentindo deprimido, que 

realmente sofria com uma depressão. Isso teria comovido o seu tio a dar-lhe uma quantia de 

dinheiro que demandara para visitar um velho amigo em Angra dos Reis na esperança de que 

essa visita o animaria. Com esse dinheiro em mãos, Luiz resolveu mudar os planos e ficar pelas 
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ruas, investindo em drogas e álcool. Depois de gastar todo o dinheiro que tinha recebido, 

conseguiu uma carona para o estado de São Paulo e acabou sem dinheiro e sem lugar para ir 

hospedando-se na rua, ao sabor do frio e da fome. Isso teria sido a sua derradeira provação. Ou 

assim ele imaginava. Uma irmã, uma mulher que compartilha da fé evangélica, realizando uma 

visita de evangelização, o convidou a se juntar ao projeto de sua igreja que acolhia pessoas em 

situação de rua, onde ela mesma teria se “recuperado” do crack. Foi através desse lugar que 

Luiz conseguira uma ocupação. Tornou-se cozinheiro do projeto em troca de um salário que 

recebia. Pela primeira vez, lograra viver na “retidão”, uma quase obsessiva e atenta aos 

possíveis gatilhos, que levaram Luiz a ir de “culto para casa e da casa para o culto”. A fase 

retilínea não conseguiu superar todas as emoções evocadas pela época natalina. É uma época 

que remete à família, aos laços sanguíneos, à infância e ao passado, lembrados com tristeza, 

saudade e solidão por Luiz. “Me danei a beber compulsivamente. Não sei o que aconteceu 

naquele dia.” O “vacilo” dado por Luiz não seria tolerado pelos outros membros da casa. Não 

o expulsaram de imediato, mas tornaram claro o desejo que ele fosse embora e, enfim, o 

convidaram a ir para outro centro de recuperação. Luiz conta que se entregou novamente com 

todo o seu ser à recuperação. Dessa vez, no entanto, tinha um prazo. Seu tio havia lhe comprado 

uma passagem de volta ao Rio de Janeiro. Em seu retorno, chegando em sua casa, contaram-

lhe sobre a morte de sua mãe. Ela tinha morrido assim que pegara o dinheiro com seu tio e 

viajara, mas somente então teve conhecimento dessa notícia.  Atordoada pelo luto, pela culpa 

de haver se distanciado, pelo tempo perdido em que poderiam estar juntos, pela decepção que 

sentia ter causado, Luiz novamente empresta dinheiro com seu tio. “Peguei um ônibus sem 

destino e acabei parando na Lagoa Rodrigo de Freitas. Andei sem parar por vários dias. Perdi 

até a conta. Usei o que eu podia usar com o dinheiro que tinha, com programa, compartilhando 

com outros. Até que numa manhã eu disse: Chega!”. Interpelado por uma assistente social do 

Hospital da Lagoa, Luiz foi encaminhado ao CRAD sob os pedidos dela.  

Dentre as diferentes conversões, a dimensão sexual é relatada com mais rigidez e 

dificuldade. Quando perguntei sobre ser gay e se era obrigatório tornar-se hétero uma vez que 

se passa pelo CRAD, ele disse: “Não é obrigatório, não. Mas isso aí é tudo mentira. A vida de 

duas pessoas do mesmo sexo. Aonde vai se produzir, onde vai gerar?”. Perguntei-lhe então 

como era lidar com o desejo, aspecto negligenciado ao se limitar à reprodução. Ao que ele 

respondeu num suspiro: 

Não foi fácil, é uma luta constante, é uma luta infindável. Porque é, querendo ou não, 
aquilo nasceu dentro de mim. Mas aí você... Hoje eu penso em me casar, criar uma 
família. O meu lado... meu lado sentimental não pode estar vazio, tem que ter uma 
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pessoa pra preencher. Eu o preencho louvando a deus, em oração, em busca. Não 
posso esperar sentado acreditando que vai cair do céu. Tem que correr, tem que lutar, 
buscar. Por isso me mantenho de pé. Mas as vezes dá vontade de desistir. Mas você 
olha pra trás e vê tudo que conquistou. Tem um caminho bem andado. Olho pra 
pessoas. Tem bombeiro que salva vida, nós somos salva-vidas de Jesus, salvamos 
pessoas à beira da morte. Só quem viveu isso, sabe. Eu sinto uma luta e às vezes se 
torna muito difícil. Choro, peço a Deus por força. Talvez quando eu me casar, talvez 
isso possa mudar. As conversas acabam corrompendo, coisas que não edificam a fé. 
Se você é espiritual tem que conversar sobre o que vem da parte espiritual. Os papos 
da carne plantam sementes do mal, falando sobre namorados etc. 

 

3.5 Alex, o ex-fugitivo 
 

Alex é originalmente de Vigário Geral. Sua família o avisara que nunca mais voltasse, 

porque era jurado de morte. Ele me contou a história de como tinha uma irmã e um irmão 

gêmeo. Apesar de seus alertas, seu irmão também entrara para a vida, como ele se referia à 

venda de drogas no tráfico. Seu irmão fora assassinado durante uma operação policial, apesar 

dos tantos avisos de Alex, ele frisa. Ele começou a trabalhar no tráfico antes. Ocupou-se das 

diversas etapas do processo, sendo responsável pela endolação e mais tarde pela venda. No 

entanto, a região onde ficava a sua casa era comandada por milícia. Ao saberem sobre a sua 

ocupação no tráfico, atividade que aquele grupo identificado como miliciano reprovava, nunca 

mais pôde voltar para casa. Esse assunto surgiu quando fomos resolver a sua situação eleitoral. 

Ele não votara nas últimas quatro eleições. Significa que não votava desde 2002, quando o 

candidato do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio “Lula” da Silva se tornou presidente após 

a votação em segundo turno. Não votava porque fora expulso do seu bairro de origem. Lá, tinha 

uma casa própria sob o nome dos pais, à qual não pode, todavia, retornar. O acúmulo de uma 

dívida de 21 reais com o Tribunal Regional Eleitoral e o seu direito ao voto parecem menores 

frente a questões mais materialmente significativas. Quando mencionei a possibilidade de 

termos que ir até a sua zona eleitoral de origem, ele se tornou muito nervoso. Costumeiramente 

calmo, mas de fala rápida, meio atrapalhada pela falta de dentes da frente e uma dicção que 

juntava demais as palavras para serem reconhecíveis, Alex parecia querer se encolher ainda 

mais do que seus 1,60 m de altura. Falava então profusamente como não poderia ir lá, que não 

voltaria lá de jeito nenhum, com os olhos arregalados e a cabeça de um lado para o outro. 

Acabamos indo num Tribunal Regional Eleitoral próximo do CRAD que, por coincidência, 

ficava em frente à Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada na Avenida 

Suburbana. Não saber ler era também outro fator que o impedia de resolver essa situação. Ele 

não sabia bem quais procedimentos seguir ou aonde ir e não conseguia consultar a internet, 
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apesar de ter um smartphone e ser ativo na comunicação via áudio do aplicativa de mensagens 

instantâneas WhatsApp. Ele ficou extremamente grato pelo simples fato de tê-lo acompanhado 

e me desejou muitas bênçãos.  

Essa ocasião foi uma oportunidade para me contar mais abertamente sobre a sua vida, 

sobre o CRAD, os pastores, quem admira muito porque “trabalham com o que seja” e sobre o 

seu casamento arranjado pela igreja. Ele me contou que era casado, mas não por vontade. Disse 

que o pastor e a pastora o incentivaram a se juntar à Ivanete. Os dois, Alex e Ivanete, são um 

dos casais com mais idade do lugar, entre 40 e 50 anos. Além disso, têm as marcas de uma vida 

difícil. Os dois têm poucos dentes em suas bocas. Ivanete trabalha como doméstica na casa dos 

pastores no bairro do Cachambi enquanto Alex trabalha numa empresa que transporta vidros. 

Os dois moram num puxadinho em cima do dormitório feminino, acessível por uma escada de 

ferro pregada à parede. Nas conversas que levaram eventualmente ao casamento, o pastor Célio, 

por um lado, sondava o possível interesse de Alex – apesar de ter parecido mais como possível 

acordo com o “arranjo” - sobre Ivanete. Ela tampouco aparenta ser muito envolvida nessa 

relação. Talvez por seus dentes que faltam na frente, Ivanete prefere ficar mais calada. Ao 

contrário de Alex que, apesar das mesmas questões, falava mais livremente, mas não sem levar 

a mão à boca algumas vezes, manter o lábio superior pesando sobre os dentes para tampar a sua 

falta. No tempo que decorreu até a oficialização do matrimônio e o acordo das partes, a pastora 

reiterava a história de sofrimento de Ivanete. Por conta de homens com quem se relacionara 

antes, ela começou a usar drogas, também participou de certas atividades no tráfico e rompeu 

com a sua família. Acabara sendo violentada e espancada algumas vezes pelo seu namorado 

anterior. “Então ela precisa de um homem que não a faça sofrer. Você não pode fazê-la sofrer.”, 

impunham como condição ao contrato que eles mesmos estipularam a Alex. Como Carlinhos 

me contou, eles “adoram juntar casais”. A realização de uniões matrimoniais tem por objetivo 

promover uma unidade familiar tradicional, baseada numa relação heterossexual entre um 

homem e uma mulher cis, como estipula o “desejo do senhor”. A celebração também tem efeitos 

para evitar a aproximação do “pecado”, ou seja, da relação sexual fora do casamento. No 

entanto, esse casamento também age como solidificador dos novos laços estabelecidos pela 

igreja e pela fé cristã. Não é somente a celebração de um compromisso com o outro cônjuge, 

mas é também a celebração com deus, com o novo deus e com os novos irmãos que 

compartilham a fé. É, como dito antes, mais um ritual de conversão, ou reiteração desta. No 

caso do campo estudado, o matrimônio também age como um fixador de pessoas. Na promoção 

de uniões, o empreendimento que começou com o pastor e a pastora expande a sua rede de 
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pessoas comprometidas com o projeto, cujas vidas sociais e econômicas são entrelaçadas 

também ao empreendimento. Todas as celebrações do calendário, Natal, Páscoa, etc são 

celebradas como uma nova grande família estendida. Durante os cultos, os laços antigos, 

mesmo firmados por uniões sanguíneas e familiares, são desincentivados se não “edificam”. Ou 

seja, considerando o modo de vida restritivo em relação a certas práticas promovido pela 

religião evangélica, os laços e relacionamentos com pessoas de “fora da fé” não são 

recomendados. O diabo, afinal, está nos detalhes e o curso pode ser facilmente desviado, como 

afirmam durante os cultos. 

 

3.6 Cláudio, o resignado 
 

Quando nos conhecemos, Claudio era monitor do CRAD. Hoje ele se tornou 

coordenador, um passo acima. Ele substituíra Felipe, que além de monitor, era gerente da Rei 

David. Claudio, no entanto, só herdou a monitoria e, durante a nossa conversa, de forma 

espontânea, deixou escapar como um dos sentimentos em relação ao lugar “imagina acabar num 

lugar como esse”. Ele, como os outros monitores e obreiros, nunca usou crack. Em nossa 

primeira conversa, me informou que era cria do Jacaré. Assumiu altos postos no Comando 

Vermelho e tinha o costume de cheirar pó e beber todas. Foi Moisés que me disse que Claudio 

havia sido seu chefe no Comando. Claudio era dono do Jacaré. Hoje as posições se inverteram.   

Numa noite de aventuras como outras, pegou a motocicleta que costumava andar 

sempre. Dessa vez, no entanto, sofreu um acidente. Infelizmente, sua enteada morreu por conta 

da colisão. Depois desse acontecimento, seu casamento acabou e, sem lugar para onde ir, 

querendo estar longe do tráfico, onde parece que também não é mais bem-vindo, foi parar na 

Casa de Raabe. Segundo me contou, costumava frequentar casa de umbanda, mas não se filiou 

a nenhuma religião. Depois do acidente, procurou a igreja evangélica e se sentiu bem, 

continuando a frequentar. Lá, o encaminharam à casa, onde hoje ocupa o papel de monitor.   
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3.7 Ainda está cru 
 

Segundo Brown (2006), o neoliberalismo seria responsável por moldar as concepções 

sobre o social, o sujeito e o estado. No entanto, situando essas balizas conceituais ancoradas na 

história dessas pessoas, das histórias que conhecem de suas famílias, amigos, vizinhos, 

podemos relacionar a concepção neoliberal, que promove sentidos de menos intervenção 

estatal, por exemplo, como uma concepção de alguma forma compartilhada por eles. Com a 

conversão, há o entendimento e a crença de que somente Jesus é responsável pela forma como 

as coisas acontecem, que a justiça divina é implacável e será cobrada, mas somente por Ele e 

não pelos homens. No entanto, os entendimentos sobre a ausência de justiça sempre foram 

materiais em suas trajetórias de vida. Conhecem-na pela possibilidade ou concretização da 

prisão por conta de suas carreiras no Crime ou como usuários de drogas. A dualidade 

possivelmente contraditória entre presença e não presença do Estado é vista com normalidade, 

afinal caberá a Jesus e ao convertido investido de bênção perseguir a salvação.  

Brown prossegue falando que uma das características que faz do liberalismo neo é a 

dominação das esferas políticas e sociais por preocupações mercadológicas e estruturadas pela 

racionalidade de mercado, assim, promovendo políticas baseadas nesse entendimento e também 

uma cultura política que retrata as pessoas como atores econômicos racionais em todas as 

esferas da vida. O ethos empreendedor neoliberal, capaz de autocuidado e tomador de decisões 

racionais, equivale ao ethos do cristão convertido. São capacidades promovidas por ambas: a 

autodisciplina, a restrição, assim como também é comum aos dois a valorização de imagens de 

super dedicação, de se dar à obra, seja no trabalho de quentinhas, no trabalho religioso de 

conversão ou no trabalho de recuperação de drogas que, na verdade, são somente um. Entregar-

se à “firma”, dar tudo de si, equivale à entrega a Jesus. Ambas, por efeito, promovem a 

docilidade. Por paralelo, Jesus está para o patrão, mas o Pastor é um substituto legítimo na terra. 

Tanto o é que a principal qualidade atribuída ao pastor não é a sua generosidade, os seus 

conselhos sobre a vida, a “glória” de sua palavra, mas o seu caráter trabalhador. “Ele trabalha 

com qualquer coisa, não tem medo de serviço”, me disse Alex. Atribuições que eram designadas 

anteriormente a líderes religiosos, como a escuta, o amor, a generosidade, são substituídas. O 

espírito é edificado pelo trabalho, assim, um pastor exemplar é aquele que se autodisciplina 

através do trabalho. Esta, então, é a instância da medida de autonomia moral. E essa 

inteligibilidade se desdobra em como se desenvolve o trabalho de recuperação. Ainda de acordo 

com Wendy Brown, as instituições religiosas adquirem dimensões corporativas (abordando 
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seus fiéis com discurso neoliberal) e as empresas adquirem aspectos e funções pastorais 

(abordando seus funcionários através do discurso pastoral). Em nosso campo, vemos a 

radicalidade desta premissa. Se dividir em concepções pastoral e neoliberal tem uma função 

metodológica e teórica, na prática, as duas operam de forma indissociável pelo complexo 

CEAD-CRAD-Raabe-Davi. São todas peças de um mesmo projeto.  

Apesar da ostensiva atuação da recuperação promovida pelo centro de recuperação e 

das “oportunidades” oferecidas que prometem alguma autonomia financeira, além de 

habilidades “profissionais” e “endireitamento” moral, que levariam consequentemente à glória 

de Deus, há aqueles que insistem em desafiar este projeto político-econômico.  

São frequentes os relatos de roubos de quentinhas. É recorrente o episódio em que um 

dos vendedores, depois de ter conquistado alguma confiança dos coordenadores da empresa de 

quentinhas, possa carregar de uma vez só mais unidades da mercadoria a cada trajeto pela praia. 

Numa dessas idas, não tem volta. Assim, o vendedor abdica de seu lugar na empresa, recebendo 

40% da venda, no centro de recuperações como interno, e eventualmente na igreja como 

obreiro, ou presbítero, para manter todo o valor da venda de quentinhas que pode chegar a 

duzentos reais, porque é difícil carregar mais de vinte na cabeça. Esses que o fazem são 

geralmente antigos usuários de crack, que têm situações mais vulneráveis. Kethlen e 

Marquinhos foram exemplos de vendedores que “abandonaram” a ocupação.  Entre todos os 

que tive mais contato, eles haviam feito uso de crack por mais tempo, tinham situações 

anteriores à chegada na igreja mais precárias e não tinham laços familiares ou redes de apoio 

em que contar. Assim, pela avaliação que fizeram, a ideia de sair, mesmo uma vez tendo 

conquistado a confiança e a simpatia de seus dirigentes, lhes parecia melhor do que continuar 

submetidos ao regime aplicado ostensivamente àqueles que queriam e precisavam ficar lá. 

Além de fornecer seus rendimentos, um pequeno evento me abriu os olhos para as 

formas com que a conversão e a recuperação do uso nunca são processos completamente 

finalizados e sem espaço para criação, adaptação e negociação. Num dos muitos cultos que 

participei, como de costume, internos se revezavam para tocar instrumentos. A música e os 

louvores são aspectos muito importantes na realização do culto principalmente, mas até mesmo 

extrapolam esse momento. Num dia qualquer, o toque dos instrumentos foi diferente. Os 

músicos empolgados com os louvores, a música, o canto em uníssono, transformaram o louvor 

numa “roda de pagode”. Ao fundo da igreja, Felipe, que sentara do meu lado se esquivou sobre 

a pastora Michelle e disse entre riso: “Eles estão se empolgando demais. Tá quase um pagode. 
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Eles precisam parar”. A pastora, conhecida pela disciplina que empunha, deu de ombros. Assim, 

o pagode prosseguiu enquanto os descobertos músicos andavam de um lado para outro na igreja, 

dançavam, cantavam e se divertiam. 

Outros eventos reportados dos quais Felipe se queixava comigo era da constante 

“escapulida” à barraca de espetinhos. Lá, os internos que já haviam adquirido mais confiança e 

tempo na instituição às vezes, junto do palito de carne, tomavam uma cerveja ou mesmo uma 

cachaça no bar da esquina. Eu mesma presenciei várias vezes em que alguns se dirigiam ao 

local, mas eram interpelados pelos coordenadores que demandavam onde esses iam, o que iriam 

fazer e distribuíam ameaças. Mesmo assim, alguns voltavam visivelmente diferentes pelo uso 

de álcool, sorridentes e moles. Marquinhos fora flagrado bêbado na praia durante uma venda 

num dia que a pastora Michelle não acompanhara a equipe. Outra vez, Leo, que era monitor, 

me acompanhara pela favela da Bandeira 2 na volta do culto. No dia seguinte, quando retornei, 

ele não estava mais lá. Havia feito uso de drogas e o pastor não o permitira continuar lá. O 

álcool era mais tolerado, mas Leo passara a noite fora provavelmente fazendo uso da sua antiga 

amiga cocaína. No entanto, o uso de drogas e a fuga por uma única noite eram recebidos sem 

tolerância pelo pastor, coordenadores e monitores. Quando estas faltas eram cometidas por 

outro monitor, havia o potencial de ser ainda mais grave. Assim, Leo foi expulso de sua posição 

como monitor e obreiro e de sua estadia no mês de setembro de 2018. Alguns medes depois, 

seu retorno foi bem-vindo. Ele voltou a compor a equipe de venda de quentinhas, mas não 

exerce mais os cargos que uma vez exercera. Tendo presenciado esses dois momentos, percebo 

que a confiança que tinha ao se gabar de sua habilidade de vendas na praia, além da força 

necessária para a tarefa, fora substituída por certa “humildade”. Agora, Leo anda mais 

cabisbaixo, a fim de demonstrar respeito ou, nas palavras do CRAD, submissão aos seus 

“irmãos” monitores e coordenadores e, em última instância, a Jesus.  

As histórias que contamos não estão fechadas e jamais poderiam estar. A conversão, 

como podemos ver, nunca são completas e irreversíveis. Há inúmeras linhas de fuga pelas quais 

escorregam os mecanismos mais estáveis e, aparentemente, interessantes frente a cálculos 

“racionais’. A racionalidade e a inteligibilidade promovidas são responsáveis por estabelecer 

uma imagem de homem que penetra o interior dessas pessoas e pauta suas ações mais 

minúsculas. E isso tem efeitos muito nocivos de desdemocratização, ao passo que apontam, na 

verdade, urgem por respostas políticas diferentes das que são promovidas atualmente. 
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4 A COMIDA ESTÁ NA MESA 
 

 

Figura 13 - Refeição preparada num dia de celebração na CEAD.  

Fonte: Página do Facebook do CRAD. Acesso em: 07 jul. 2019. 

Entram também pelas portas da Casa de Raabe os alimentos crus. “Nossa”, soltei, “que 

maravilha”. Ao abrir as portas da Kombi e formar uma linha para descarregar as doações, 

apareceram abóboras, folhas enormes e verdes escuras de couve, caixas de tomates, abobrinhas, 

chuchus, alhos, cebolas rolando ao tranco da porta que se abria... “Isso tudo vai para as 

quentinhas?”. Claudio balançou a cabeça e me confirmou que sim.  

Os alimentos vêm em diferentes viagens por algumas kombis que os trazem desde a 

Central de Abastecimento (Ceasa) do Rio de Janeiro semanalmente. Claudio me explicara, no 

tom obreiro e responsável pelo lugar – tom que quebrara contando da sua vida e compartilhando 

o sentimento também negativo de estar nesse lugar - que para conseguir os alimentos, eles 

faziam uma atividade de promoção do trabalho de recuperação de drogas.  Batiam de porta em 

porta em lojas, e casas contando sobre o trabalho de acolhimento a usuários de drogas de crack, 

pedindo doações de alimentos e ressaltando o fato de não terem financiamento público como 

algumas Comunidades Terapêuticas têm.  
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Para ser formalmente uma Comunidade Terapêutica há diversos requerimentos legais 

e burocráticos e critérios normativos, conforme previsto pelo Edital de Credenciamento, 

publicado pela SENAD em 2018. São expressos o caráter voluntário e temporário da 

“internação” a até vinte e quatro meses interruptos ou doze ininterruptos, a composição de uma 

equipe multidisciplinar com formação superior contratada pelo regime da CLT, a realização de 

uma avaliação diagnóstica prévia por um médico, entre muitos outros.  

Apesar de haver um interesse na formalização do CRAD como uma CT, o conjunto de 

normas exigiriam um esforço grande e uma adequação ampla que não está facilmente ao acesso 

daqueles que compõe a direção do estabelecimento. Além dos ex-traficantes e usuários, há a 

secretária Renata e a Pastora Michelle. Elas nunca fizeram uso de drogas e concluíram o ensino 

médio. Hoje, as duas estudam direito na Universidade Estácio de Sá, no campus do Shopping 

Nova América, localizado logo atrás da CEAD. No entanto, quando mostrei a Renata os editais 

de credenciamento e a avaliação de Comunidades Terapêuticas do governo federal emitidos 

pela SENAD, ela me agradeceu, mas disse via WhatsApp: “Show... pena que não intendo nada. 

Se pode me explicar.” Não somente seria um empreendimento difícil e não garantido, 

considerando que a verba federal é contingenciada de acordo com as vagas dispostas à unidades, 

como esse processo inviabilizaria o arranjo que hoje funciona naquele lugar. O modelo de 

tratamento promovido pelo CRAD é permeado pelo seu modelo muito particular de negócios, 

que se localizada emaranhado numa relação contingencial de inscrições formais e informais.  

O primeiro é baseado na cura religiosa. Não são utilizados remédios para tratar a 

abstinência, mas a força de Jesus, através dos cultos, louvores, orações, contato com outras 

igrejas, escola bíblica e outras atividades promovidas pela CEAD. A cura religiosa também 

prega a “laborterapia”, que como explicado no capítulo sobre modelos de tratamento, consiste 

numa rotina de tarefas que ajudam a manter a casa e servem como um exercício corporal que 

visa tornar “útil” aqueles que foram “inúteis”. Mas essas tarefas mais cotidianas ganham nova 

intensidade com a oportunidade de se engajar em outras atividades. 

Além das tarefas cotidianas dentro do espaço de arrumação, cozinha, escola bíblica, o 

complexo CEAD/CRAD/Raabe promove experiências laborais externas e internas. No caso 

específico do CRAD e da Raabe, no entanto, a laborterapia é intensificada pelo ritmo de 

trabalho promovido pelas atividades da empresa de quentinhas Rei Davi. E, como bem me 

explicou Carlos, este ritmo tem um propósito terapêutico. Num dia inteiro que passei lá durante 

a manhã, a tarde e a noite, vivenciei este ritmo ao longo dos turnos do dia. Todos acordam muito 
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cedo e já se lançam às suas tarefas. Realizam o culto da manhã, os designados cozinheiros 

começam a preparar o almoço dos internos e finalizam a preparação da comida voltada para a 

venda de quentinhas, iniciada na noite anterior. Mesmo o culto terminando muitas vezes às dez 

horas da noite, é quase imediata a retomada do trabalho para poder preparar a quantidade 

necessária de comida para ser cozida e vendida fresca no dia seguinte. Uma vez que o cozimento 

seja finalizado, as equipes saíam para a venda por volta das nove ou dez horas da manhã. 

Enquanto os vendedores iam, ficavam na casa os cozinheiros, os internos não designados a 

ocupações externas ou na Rei Davi, que mantinham o cronograma religioso com a escola 

bíblica. Esta mais voltada aos internos “desocupados”.  Quando as equipes retornavam por volta 

das cinco horas da tarde (fora da temporada do carnaval, quando eles voltavam à casa por volta 

das sete ou oito da noite), tomavam banho, jantavam e então o culto da noite era realizado. A 

sua realização varia conforme a intensidade das tarefas do complexo, mas geralmente seu início 

é fixado às sete horas da noite e vai até às nove e meia. Por vezes, quando estão programadas 

evangelizações ou visitas a outras igrejas, o culto não encerra as atividades do dia. Assim, todos 

somente vão dormir por volta das duas horas da manhã para estarem despertos no dia seguinte 

às sete da manhã e assim sucessivamente. “Mas não pode parar”, me disse Carlos, “se parar 

esfria”.  

Carlos me contara que ganhou muito dinheiro quando abriu uma lanchonete no 

segundo andar, onde fica o dormitório masculino. Vendia de tudo, balas, biscoitos, 

refrigerantes. A venda tinha como únicos clientes os próprios internos. Alguns conseguiam 

custear o seu consumo com o dinheiro que recebiam de suas ocupações na Rei Davi, fora da 

CEAD ou mesmo fornecendo serviços para os internos, como a lavagem de roupa à mão, já que 

não havia máquina para lavar roupa. Aqueles que ainda não haviam se integrado a alguma 

ocupação, quitavam as suas dívidas fiadas da cantina quando a família podia deixar alguma 

pequena quantia de dinheiro. As oportunidades fora da CEAD eram delimitadas a atividades de 

pouca especialização e realizadas de maneira informal, como biscate em obras ou outras 

atividades. Obras empregam mais aos homens, às mulheres são designadas oportunidades mais 

eventuais, como empregadas domésticas. Para facilitar esse “processo seletivo” e de 

contratação, os monitores e coordenadores do CRAD, assim como o pastor e a pastora, atuam 

como agenciadores dos internos. Nesta negociação, lhes é prometido quarenta por cento do 

“salário”. Essa cota é vista como justa pela maioria. Como salientou Carlos, ele até mesmo 

recebia presentes, agradecimentos pelo agenciamento e quantias espontâneas dos internos. 

Carlos era realmente muito querido por todos. Mas uma percepção que ele não tinha acesso 
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uma vez ascendido a coordenador é que os internos agradavam como forma de fazer amizade, 

ganhar confiança, galgar postos de trabalho, caindo nas graças de estar no círculo mais próximo 

daqueles hierarquicamente superiores.  

No dia em que entrevistei Moisés, sentamos em duas cadeiras de plástico no andar de 

cima, onde fica o CRAD. Como de praxe, alertaram a visita feminina antes de eu entrar para 

que qualquer “indecência” fosse revertida. Mesmo com o tempo frio que fazia, homens 

andavam sem blusa dentro do dormitório, onde a temperatura era mais elevada pela 

concentração de pessoas e pouca distância entre as camas beliche. Ao toque do aviso de visita, 

alguns corriam para alardear e verificar a “decência”, outros não se moviam, alguns colocavam 

a blusa apressadamente e outros sem tanta preocupação. Durante a minha conversa com Moisés, 

diversos dos internos se aproximavam e o ofereciam alguma coisa: “guardei aipim pra você, 

quer que eu pegue?”. Moisés aceitara. Dadas duas mordidas chama a Rogerinho: “Rogerinho, 

guarda lá pra mim que não tá dando não pra falar. Depois eu como.” Rogério acenou com a 

cabeça e rapidamente se levantou e recolheu o prato. Diogo foi outro que se aproximou. Pediu 

licença a mim e ao pastor e inclinou-se para que sua cabeça ficasse no nível da dele. Assim, 

ergueu o braço e compartilhou a tela de seu celular: “Olha que linda pregação, pastor”. Diogo 

cantarolava a música de fundo de um clipe audiovisual com colagens de fotos de anjos, crianças, 

corações e o nome de Jesus. “Manda pro meu zap.”, disse Moisés e então Diogo rapidamente 

se retirou. 

Era possível na cena perceber os níveis de comodidade e adaptação ao lugar. Havia 

aqueles que andavam com mais confiança, andavam pelo meio do espaço comum do dormitório, 

cantavam e falavam mais alto. Esses possuíam celulares próprios. Um deles andava com um 

headphone pendurado na cabeça, calças, um casaco da Adidas que parecia falsificado e tênis. 

Enquanto havia aqueles que andavam mais perto da parede ou mesmo sequer saíram de suas 

camas. Esses tinham roupas sem marca, mais simples, andavam de chinelo, não possuíam 

celular e não haviam saído para vender quentinhas como os outros.  

Há também, como dito anteriormente, a oportunidade de atuar na empresa de 

quentinhas dos pastores, a Rei Davi. Há o emprego de cozinheiros e vendedores. Uma vez um 

de seus vendedores me ofereceu participar e disse que eu ganharia uma comissão. Eu respondi 

que seria difícil conciliar o tempo e que me interessava mais a parte da cozinha. Quando ele me 

devolveu que para isso já tinham muitos, na verdade precisavam de mais vendedores. As 

oportunidades na Rei Davi são mais igualmente divididas entre homens e mulheres. Em 
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realidade, empregam-se mais mulheres quando pensamos em relação ao universo total dos 

sexos na casa. Todas as cozinheiras são mulheres e há várias mulheres vendedoras. Mas a 

atividade de vendas é majoritariamente exercida por homens em termos absolutos.  

Lucy Norris, em Trade and Transformations of Secondhand Clothing (2012), analisa 

o caso do reuso e produção de valor a partir da cadeia de produção da revenda de roupas de 

segunda mão. Estas são doadas a instituições de caridade no Reino Unido, caso estudado pela 

autora. No entanto, a doação não estabelece uma relação direta a seus beneficiários. O dinheiro 

arrecadado com a venda é o que financia as atividades da instituição, como é o caso da Oxfam 

e da Cruz Vermelha, por exemplo. As roupas doadas são revendidas pelas instituições a 

revendedores de roupa de segunda mão, que por sua vez efetuarão um processo de lavagem e 

seleção e então revenderão esses itens a preços muito maiores do que pelos preços comprados 

para o mercado global de roupas de segunda mão. Assim, a etapa de maior valor na cadeia 

global de valor deste mercado cabe aos revendedores, que se inserem num mercado global e, 

dentro das assimetrias regionais, fazem dos itens que antes foram peças fruto da dádiva, para 

mercadorias apreciadas pelo mercado consumidor dos países em desenvolvimento, mais 

especificamente na África. Essa atividade também gera empregos nos países em 

desenvolvimento, onde a mão de obra é mais barata e onde há programas de atração de 

investimentos estrangeiros, atribuindo a esses locais o estabelecimento do processo que vai 

separar e tornar “novas”, ou quase, as roupas europeias. Apesar do objeto da pesquisa de Norris 

ser as relações de valor estabelecidas pelo comércio global de mercadorias de segunda mão e a 

consequente desigualdade entre países e atores, é interessante para esta pesquisa pensar como 

a dádiva na doação de roupas a uma instituição de caridade faz parte de um percurso mercantil 

dentro da própria instituição e, corroborando o argumento de Appadurai (2012), a categoria 

mercadoria pode ser mais bem compreendida como estado mercantil, onde o objeto é visto 

como item de troca dependendo do seu contexto. No artigo, Norris também compartilha outro 

ponto interessante para esta análise. As instituições de caridade podem efetuar esses percursos 

mercantis e vender doações, mesmo sendo uma prática antiga entre essas instituições. No 

entanto, há um código de ética para essas práticas. Ao passo que, àqueles que se inscrevem 

como empresa, e são clientes da caridade, apesar de conseguirem obter altos excedentes com a 

troca entre, por assim dizer, mercados da dádiva e da troca, não lhes aplicam os standards de 

ética. 

De forma parecida, para conseguir os alimentos crus que servirão de insumos para a 

produção de quentinhas, a empresa assume a imagem de Centro de Recuperação e o tratamento 
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de usuários de crack, mais especificamente, é mobilizado no convencimento das doações, que 

são extremamente generosas. Além do CEASA, que faz parte direta da linha de produção da 

atividade fim da empresa Rei David, o CRAD também recebe doações em forma de dinheiro 

por pessoas físicas. Esse não é um assunto do qual os membros do CRAD gostam muito de 

falar. Poucos sabem bem sobre isso e aqueles que sabem são reservados quanto ao assunto e 

reticentes em dar detalhes. No entanto, uma figura que apareceu de forma repetida é de uma 

advogada famosa que não visitava há muito tempo, mas doava com frequência para a (então 

assim acionada) igreja e seu centro de recuperação.  

Se para conseguir captar doações de alimentos, o trabalho de “recuperação” de drogas 

era acionado, ele não o era no momento da venda ao início do negócio em 2016, quando a 

aparência que tentava-se demonstrar era de um negócio como qualquer outro, a fim de evitar 

acusações frequentes de trabalho escravo, como alguns vizinhos o faziam. Então, chamava-se 

Rei Davi Petiscos. Atualmente, os vendedores começaram a utilizar camisetas com o nome do 

projeto “CRAD: Centro de Recuperação Amor de Deus”. A linha tênue entre evocar a imagem 

religiosa ou a imagem profissional foi sendo mais bem definida com o tempo desde que a 

atividade se estabeleceu e oscila entre momentos em que a divulgação do viés religioso possa 

ser útil, principalmente fora de temporada, e quando não o é necessariamente, principalmente 

durante o verão e o carnaval. No entanto, as contingências e contextos demandam que o discurso 

seja mobilizado circunstancialmente.  

 

4.1 O jogo de inscrições 
 

A formalização de uma igreja goza de diversas isenções fiscais, como o Imposto de 

Renda (IR), o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o Imposto Patrimonial e Territorial 

Urbano (IPTU), Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre Serviço de qualquer natureza 

(ISS), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para contas de água, luz e 

telefone, entre outros. Além desses, cada culto determina livremente quem são seus ministros 

religiosos e esses gozam de privilégios como a isenção do serviço militar obrigatório (CF, art. 

143) e o direito a prisão especial (Código de Processo Penal, art. 295).  

Desse modo, a Igreja é uma empresa ideal, onde o princípio de autonomia permite 

com que atividades financeiras, como a venda de quentinhas, seja realizada dentro da 
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legalidade ao menor custo fiscal possível. Diferente de outras atividades informais, a Igreja 

não sofre com a presença indesejada da Polícia. “Legal/ilegal constitui o operador através do 

qual se produzem distinções, se reproduzem desigualdades e se aproveitam oportunidades” 

(RABOSSI, 2005, p. 156). No caso, as atividades da Igreja ocorrem de maneira informal, mas 

conseguem se subscrever dentro da legalidade, usufruindo de condições extremamente 

favoráveis. 

Laurence Fontaine, em The exchange of secondhand goods between survival 

strategies and “business” in eighteenth century Paris (2008), analisa a entrada da nobreza no 

circuito comercial. Neste estudo, ela argumenta como a realização de leilões de roupas e obras 

de arte principalmente é a primeira iniciativa comercial da nobreza francesa. Nesta, entram de 

início as mulheres. A imagem do leilão é mobilizada para evocar a “paixão pelas belas artes”, 

quando na verdade a atividade era pelo dinheiro. À época, a roupa circulava como moeda sem 

intermediários. Desta forma, a passagem do tempo e a mediação entre pessoas faziam com que 

o valor da mercadoria diminuísse. Segundo a autora, a marginalização explicaria a agitação 

desse mercado, pois não pertencia a uma economia monetarizada. Desta forma, cabia às 

mulheres essa atividade.  

Podemos pensar num paralelo com o nosso objeto de estudo. A venda de quentinhas 

não requer grandes recursos e estruturas sendo um mercado de mais fácil inserção, mas ainda 

assim há distinção entre aqueles que podem comprar os insumos para produzir. Em 

comparação com o mercado de mercadorias globais industrializadas vendidas por ambulantes, 

aqueles que abriram a Rei Davi e trabalham nela não tem o capital social e material para se 

inserir neste segundo mercado, mesmo que os excedentes sejam maiores e a produção seja 

menos trabalhosa.  

Como analisou Côrtes (2014), essa interface entre a esfera religiosa e a esfera da 

mercantilização, corroboram para a tese da não autonomização das esferas. A religião não é 

uma esfera particular ao domínio privado e individual. A religião é uma dimensão viva, 

habitada ou, melhor dito, tecida por atores na integralidade das diversas dimensões da vida, 

social, econômica, moral etc.  

A mobilização da imagem benevolente é amplamente realizada através dos usuários 

de crack e as representações e afetos que evocam. Atribuem-lhes a responsabilidade pelo estado 

que se encontram. “Não querem trabalhar, não querem comida, só aceitam dinheiro e ai de você 

se der comida, eles ainda olham de cara feia”, ouvi diversas vezes.  
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A mínima, mas importante diferença de que algum tipo de disposição individual é 
necessária tanto para o uso quanto para a reabilitação permite que a existência dessas 
pessoas seja novamente pensada e publicizada como fracasso pessoal, corporal e, 
como não poderia deixar de ser, moral.[...] Ao não conseguirem romper a tênue 
fronteira entre o que é dito sobre eles e aquilo que eles pensam sobre si mesmos, todos 
os mecanismos e ideais dos quais parecem escapar são, duramente, reafirmados. (RUI, 
p. 328) 

São justificativas que conseguem apoiar a implantação de políticas públicas que 

retrocedem os termos da reforma psiquiátrica, ao defenderem a internação compulsória e 

também iniciativas como Raabe, categorizada como um regime de residência. No último 

relatório emitido pelo Conselho Federal de Psicologia, que fiscalizou uma amostra de 

Comunidades Terapêuticas ao redor do Brasil, o debate se voltou em torno das tipificações da 

forma de internação, entre voluntária, involuntária e compulsória, segundo a procuradora 

federal Deborah Duprat (RONCOLATO, 2018). No entanto, outro debate encontrado a partir 

desse relatório é o que se entende e se qualifica como trabalho análogo à escravidão. De um 

lado, esse conceito é mobilizado para se referir aos internos que devem realizar 

compulsoriamente a “laborterapia”, o conjunto de práticas, geralmente para a manutenção do 

espaço, que tem a justificativa terapêutica de “recuperar a ordem” e o “ímpeto pelo trabalho” 

dos usuários de drogas, como me explicou Júnior.  

No entanto, parece haver um limite. Por vezes o conceito de trabalho escravo é 

acionado para repudiar as atividades que tomariam proveito dos internos. A compulsoriedade 

do trabalho e a falta de remuneração são conceitos acionados para estabelecer um limite até 

onde as comunidades terapêuticas podem ir. O próprio Cacau, que empregou um “cracudo” em 

seu bar em troca de um lugar pra dormir e de comida, mobilizava essa perspectiva quando se 

referia ao trabalho da igreja.   

No entanto, apesar da mobilização ser feita através deles, esses não compõem 

exclusivamente o contingente de internos. Nas instalações do CRAD, é possível encontrar 

muitos usuários de diversas substâncias, principalmente consideradas ilícitas, e, dentre estas, o 

crack e a cocaína se destacam. Conheci homens e mulheres homossexuais “recuperadas” que 

hoje se tornaram obreiros. E já avistei um senhor bem idoso, de pele enrugada, cabelos brancos 

e já sem mobilidade que tem um processo avançado de catarata, que o faz praticamente cego. 

Marquinho cuidava dele, alimentava-o, ajudava no banho, na troca de roupa e outras atividades 

onde a visão era mais necessária, em troco de cinquenta reais por mês. Além desse caso, entre 

os monitores, nenhum usou crack. Aquele que chegou mais perto foi Felipe, que delimitou uma 

diferença entre fumar crack e fumar zirrê, um cigarro enrolado com maconha e crack, que faz 
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da combinação mais suave e não implica ser categorizado como cracudo, da qual ele utilizou 

antes de se internar no CRAD. Se em São Paulo a categoria noia é mobilizada para se referir ao 

estado mais radical do uso de crack, no Rio de Janeiro a expressão cracudo tem função similar. 

Taniele Rui registra em etnografia realizada em espaços de uso nas cidades de São Paulo e 

Campinas que noia é uma categoria utilizada em contextos de evitação da sujeição ao estado 

mais radical do crack, utilizada dessa forma por usuários da substância para se referirem a 

estados passados onde o uso era mais intenso ou para se referirem a outras pessoas que fazem 

uso de maneiras mais intensas. A categoria é também utilizada por não usuários da substância, 

sem fazer distinção entre níveis de intensidade, e é utilizada para se referir negativamente a 

usuários da substância. No Rio de Janeiro, a categoria cracudo funciona de forma similar. A 

diferença estaria dentro da mobilização pelos próprios usuários do crack, que não fazem 

distinção em níveis de intensidade quando a utilizam.  

Além desse aspecto, outro é que apesar dessa imagem divulgada amplamente no 

trabalho de promoção face to face16, para usar o termo utilizada por organizações da sociedade 

civil para conseguir doações, o trabalho com usuários não é o centro das atividades do CRAD. 

Diferente da maioria das comunidades terapêuticas, a Casa de Raabe não disponibiliza 

medicamentos, não oferece cuidados de saúde e não há nenhuma pessoa dessa área que trabalhe 

lá de forma contratada ou voluntária. A “recuperação” do uso de drogas é, na verdade, um efeito 

colateral. 

Os internos, uma vez lá dentro, devem cumprir a abstinência durante o período de 

resguardo que deve durar três meses. Nesse período, devem seguir atentamente aos passos do 

programa de recuperação e, de início, sua entrada e saída do dormitório é sempre vigiada por 

um obreiro. Nesses primeiros meses, como Claudio, coordenador do CRAD me contara, eles 

não podem receber visitas, não podem sair sem supervisão e são monitorados a todo tempo, 

uma vigilância sem lacunas. São observados a sua postura durante os cultos, se dormem ou se 

se engajam no louvor, durante os horários livres, qual linguagem utilizam, se se interessam pela 

palavra, se estudam, avaliadas quando conseguem aprender o vocabulário e decorar os 

versículos e as páginas da Bíblia e verificadas durante o culto, quando os pastores perguntam 

passagens. A vigilância se faz entre todos. No entanto, essa regra é subvertida quando aparecem 

possíveis empregadores à procura de profissionais. Procuram geralmente carpinteiros e 

 
16 “Face to face” é um termo utilizado para a promoção e venda nas ruas, onde a prospecção de clientes é realizada 
espontaneamente durante um trajeto, ou ficando parado e anunciando o produto, utilizado largamente por entidades 
sociais e beneficentes para angariar doações e doadores.  
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pedreiros. Assim, são selecionados por conhecimento, independente de estarem na etapa de 

confinamento de três meses, que é muitas vezes, sem questionamentos, ignorada para atender 

ao chamado.  

 

4.2 O panelão de salsichas chega à cracolândia 
 

 

Figura 14 - Cartaz publicado no Facebook fazendo o convite à evangelização na cracolândia.  

Fonte: Página do Facebook do CRAD. Acesso em: 07 jul. 2019.17 

As evangelizações são as incursões nas cracolândias, realizadas geralmente nas favelas 

do Jacaré, Manguinhos ou B2. Elas são sempre marcadas para acontecer depois do culto, uma 

vez que a glória tenha sido repassada durante a celebração. Mesmo sendo tarde e estando 

cansados depois de horas de trabalho durante o dia e três horas de culto, os obreiros saem para 

a tarefa quando já é quase uma hora da manhã.  

Apesar de início estar estabelecido que iríamos ao Jacaré, a ideia pareceu arriscada, 

por ter tido operações policiais durante a semana. A presença dos obreiros poderia perturbar a 

boca, o ponto de venda de drogas, durante esse momento mais vulnerável e a atividade religiosa 

poderia não ser bem-vinda. O pastor não nos acompanhou e quem coordenava a atividade era 

Felipe, o coordenador do CRAD e da empresa Rei Davi. No carro até lá iam as três panelas 

industriais cheias até metade, os pacotes contendo várias embalagens de quentinhas de isopor e 

garfos de plástico. Entre as oito pessoas designadas para a atividade, todos homens, só poderiam 

 
17 Esta figura era acompanhada da seguinte legenda no Facebook: “Daqui à Pouco. Iremos para Resgate de Vidas, 
eu Creio que á Pesca será Maravilhosa... É Hojeeeee ! Vamossssss Conosco 🙌”. 
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duas pessoas no carro, o motorista e o carona. Os obreiros insistiram que eu fosse de carro, mas 

para não me deixarem sozinha com o motorista, também insistiram que Moisés acompanhasse 

e então ele foi espremido entre as panelas e os isopores. Um terrível desconforto a fim de 

garantir que eu, a mulher, não ficasse sozinha com alguém. Nunca fiquei sozinha com ninguém 

dentro do CRAD, nunca me foi permitido, mas essa regra, apesar de ser mobilizada para minha 

proteção, segundo eles, também servia para que minhas conversas e entrevistas fossem 

monitoradas e interpeladas.  

Chegamos à B2 e montamos uma estação de montagem das quentinhas a serem 

distribuídas dentro da quadra de futebol de salão com as linhas já desgastas que fica embaixo 

do viaduto e é cercada por uma grade alta. Lá dentro estendiam-se colchonetes e pertences de 

diversos usuários de crack. Nos cantos mais distantes e escuros, alguns grupos de quatro ou 

cinco se reuniam em volta de um cachimbo para fumar a pedra. Nos instalamos na porta. 

Imediatamente as pessoas se aproximaram interessadas. Já na montagem os usuários se 

aproximavam, alguns inquietos, andando a passos rápidos, mas a maioria de forma tranquila. 

Até que as panelas se abriam, o cheiro de comida quente subia e os olhos e nariz se interessavam 

mais. Felipe, a passos e falas rápidas e secas dizia para que tivessem calma.  “Só depois de 

evangelizar. Façam uma fila.” Organizava para que as pessoas que antes nos abordavam por 

conta própria agora estivessem no formato de uma fila. “Só pode dar uma quentinha depois de 

eles terem recebido a evangelização.” Sem muita resistência, a maioria já acostumada pela 

troca, recebia a evangelização de forma calma, mas sem muito entusiasmo. Apoiavam-se em 

uma perna, cruzavam as mãos na frente ou atrás, fechavam os olhos, mas uma vez terminada, 

seus olhos abriam e davam passos enérgicos em direção à fila para pegar a sua quentinha. “Tia, 

já recebi, quero minha quentinha.” Alguns, por outro lado, fechavam os olhos e lágrimas 

escorriam, escondiam seus rostos, não se apoiavam em uma perna, se debruçavam para a frente, 

com as costas arqueadas e a cabeça virada para baixo. Exibiam uma posição de alguém que 

acreditava ou que queria receber a oração que era demandada. Na fila de pessoas, os obreiros 

reconheceram João, que já havia realizado uma estadia no CRAD. Felipe o avistou e indo em 

sua direção, girava seu tronco para trás e gritava aos outros obreiros “Olha quem está aqui.”, 

chamando-os com um gesto do braço. Vários se reuniram ao redor de João. “Ele vai voltar com 

a gente. Deus te abençoe, irmão.”, ecoavam os obreiros.  
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Figura 15 - Oração realizada durante evangelização com a presença do Pastor Célio.  

Fonte: Página do Facebook do CRAD. Acesso em: 07 jul. 2019. 

 

Figura 16 - Evangelização em que somente houve distribuição de comida em que eu participei.  

Fonte: Registro próprio. 
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Retomando o argumento sobre como na prática funcionam as atividades da Casa, as 

evangelizações sempre aconteceram por ordem do Pastor Célio e geralmente com algum fim 

promocional. Todas as vezes que eu estive presente, a atividade respondia ao recebimento de 

um convite de um grupo internacional cristão para visita, ou uma visita de um grupo conhecido 

de outra igreja, ou a pedido de jornalistas nacionais e internacionais. Estes não são mais tão 

presentes quantos o eram há alguns anos, quando o crack era um assunto mais visado pela mídia. 

Independente disso, as atividades são sempre altamente registradas. Apesar das redes sociais 

fazerem parte da vida dos frequentadores da casa, que compartilham vídeos dos cultos 

principalmente, o registro das evangelizações é sempre realizado pelo monitor/obreiro Felipe e 

utilizado nas redes com o propósito de promover o trabalho e principalmente as doações. 

Também são promovidos os dias de culto com imagens únicas produzidas especialmente para 

o dia, com fotos dos pregadores da casa e convidados, assim como o tema dos cultos.  

Outro exemplo, que estabelece um paralelo a esta pesquisa na dimensão religiosa e, 

mais especificamente, que diz respeito às estratégias neopentecostais, é o caso da Igreja 

Universal do Reino de Deus, ora Rede Record de Televisão. A Universal pleiteia em tribunais 

estaduais ao redor do país isenções fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) no valor de cinco milhões de reais para a compra de equipamentos 

audiovisuais, alegando que seu serviço de televisão cumpre o principal objetivo de ampliar o 

acesso ao Evangelho – apesar de admitir os fins comerciais “periféricos”. Segundo a linha de 

argumentação que disputa a arguição, a imunidade fiscal que cabe à igreja caberia também a 

essa compra de equipamentos. Por conta de seus conteúdos religiosos, mesmo que para a 

arrecadação de dinheiro, algumas ações judiciais foram consideradas válidas em algumas varas 

estaduais (GENTILE, 2018).  

Ao considerarmos as circunstâncias para o sucesso deste empreendimento, 

percebemos a centralidade que o fator “reabilitação” do uso de drogas tem dentre as três 

diferentes atividades exercidas pela Casa de Raabe. Não à toa, é sob essa inscrição que a 

comercialização de quentinhas consegue prosperar.  

A empresa de quentinhas Rei David, é um negócio iniciado por um “ex-usuário de 

drogas, ex-traficante e ex-bandido”, como explica o Pastor Célio em sua fala sobre o seu 

passado, repetida durante cultos, entrevistas etc. A categoria “ex”, que determina um passado 

não negado, mas explorado no mercado religioso por cantores, pregadores e outras ocupações, 

é comum para mobilizar a conversão como um ponto de inflexão na vida, a partir de onde a fé 
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evangélica agiu em favor daqueles que “seguem Jesus”. Ele mostra o recorte amarelado da 

reportagem em que foi pego por um roubo a mão armada para comprovar a sua história. A sua 

vida no crime lhe garantiu muita influência por onde ele vá, me atestou Alex, permitindo que 

frequente bocas de fumo para realizar as evangelizações e para as vendas de quentinhas, ao 

passo que tem uma boa relação com os milicianos que administram a região onde fica a casa. 

Além disso, como argumenta Vital da Cunha, podemos atribuir essa disponibilidade por conta 

da identificação prestigiosa do “poder neopentecostal” que logrou aproximar igrejas 

evangélicas e traficantes (p. 226), especialmente pelo formato de intervenção cotidiana através 

da proliferação de agentes detentores de unção (MAFRA & DE PAULA, 2001, p. 73 apud 

VITAL DA CUNHA, 2010, p. 226). 

Hoje, o negócio também é gerenciado por pessoas que não tiveram problemas com 

drogas e cujas principais ou únicas ocupações profissionais são no complexo David-CRAD-

Raabe (nessa ordem de intensidade). A Pastora Michelle, esposa de Célio, tem uma equipe 

própria de vendas. Durante o verão, a estratégia é que as duas equipes se foquem na praia do 

Arpoador e, durante os outros meses do ano, as equipes se dividem. Michelle centra a sua 

estratégia em Madureira, com outras mulheres que a acompanham e a ajudam a gerir o negócio, 

principalmente Renata, a jovem secretária da casa que, assim como Michelle, estuda direito na 

universidade Estácio de Sá. Há também estamentos inferiores na hierarquia e percebemos neles 

uma relação direta com a substância utilizada. Entre os pastores e a assistente e os internos, 

estão os coordenadores, que nunca usaram o crack, como Cláudio, que fazia uso de cocaína e 

álcool e é “ex-traficante”, ou pelo menos não o fumado no cachimbo, como é o caso de Felipe, 

que fazia uso do zirrê, crack misturado com maconha e enrolado num cigarro. Há também os 

“ex-homossexuais”, como é o caso de Carlos, que coordena a produção das quentinhas.   

O composto estudado se apropria das diferentes dimensões onde está inscrito, para 

aproveitar as oportunidades oferecidas, nas franjas da gestão dos ilegalismos. O estatuto social 

de igreja lhe garante isenções fiscais que otimizam seus custos, entre outros aspectos, o nome 

de comunidade terapêutica lhe garante a “compaixão” de doadores e a empresa, se bem que 

somente no nome, garante a renda de usuários em recuperação, além de outras pessoas que 

participam do negócio. E, de alguma maneira, a igreja, o centro de reabilitação e a empresa se 

interpenetram para além das estratégias mais “intencionais”.  
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4.3 Sol, areia e quentinhas 
 

É carnaval e o Rio de Janeiro recebe mais de um milhão de pessoas de fora da cidade, 

enquanto concentra quase seis milhões em ocasião dos blocos. Milhares de pessoas ocupam a 

praia de Ipanema e a Avenida Vieira Souto, bairro nobre da cidade, onde asfalto e areia se 

confundem. O brilho pululante do mar sob o sol de fevereiro também se mistura e o horizonte 

de cabeças só termina aos pés do morro Dois Irmãos, que se localiza ao fim da praia do Leblon, 

bairro que dá continuidade a Ipanema após a divisão imposta pelo Canal de Allah. Mar, areia e 

asfalto são uma coisa só. Mas não é sobre carnaval que pretendo falar aqui. Também se 

confundem todas essas pessoas. Coexistem no mesmo perímetro turistas a passeio, residentes 

em descanso do feriado carnavalesco ou que têm o horário de trabalho reduzido e, 

principalmente, e pelo que estamos aqui, trabalhadores ambulantes específicos. O carnaval 

significa o oposto do descanso para eles. É uma oportunidade mais ideal para se inserir no 

mercado informal ou de impulsionar o trabalho já estabelecido. 

“Olha a quentinha, quentinha a dez reais.” 

Durante a época do carnaval, que dura o mês inteiro, a venda de quentinhas dispara. 

São vendidas em torno de setecentas unidades por dia a dez reais cada, totalizando um 

faturamento diário de sete mil reais. Com isso, a empresa Rei David e seus representantes 

sofrem insistentes e agressivas demonstrações a fim de pressioná-los pelo aumento do preço 

para equipará-lo ao dos outros vendedores de quentinhas da praia, que costumam vender sua 

mercadoria a R$ 12 por unidade e a R$ 15 na época do carnaval, funcionando conforme um 

cartel, onde os preços são combinados de antemão entre a concorrência, ao qual Michelle não 

quis incluir a Rei David.18 A pastora viu uma excelente oportunidade. Ela não precisaria 

aumentar o valor da unidade de seu produto com os custos tão baixos de produção. Os 

vendedores só ganham conforme vendem. Desta forma, lhes interessa a venda em grandes 

quantidades, inclusive para remunerar a todos os participantes do negócio, o coordenador 

Felipe, a pastora Michelle, sua assistente Renata e a comissão dos vendedores. Os insumos são 

doados, além do lugar não exigir aluguel, sendo também fruto de uma doação. Michelle 

consegue assim disputar uma boa parcela daqueles que vão consumir na praia, banhistas e 

 
18 O maior diferencial das quentinhas é o preço. Enquanto um almoço vendido por Michelle sai a R$ 12,00 ou a 
R$ 11,50 a unidade, esta última na promoção de comprar para a semana inteira, o custo médio de uma refeição 
completa fora de casa é de R$ 34,14 segundo a Associação Brasileira das Empresas de Benefício ao Trabalhador.  



 

 
 

93 

outros profissionais do lugar – geralmente ambulantes também -, que são comprados pelo 

menor preço, já anunciados durante os gritos dos vendedores.  

As quentinhas são organizadas em bandejas de isopor. Cada bandeja carrega quatro 

quentinhas e essa é empilhada uma em cima da outra, chegando até dez para os mais fortes, que 

competem entre si para ver quem consegue a maior quantidade de uma única vez. A atividade 

árdua de vender quentinhas durante todos os dias de carnaval, das 10h às 18h também vira um 

elemento de brincadeira e superação entre a equipe de vendedores do Centro de Reabilitação 

Amor de Deus. O calor da comida preparada no próprio dia é mantido pelas embalagens de 

alumínio e esquenta ainda mais a cabeça do vendedor, mas talvez não tanto quanto o sol. A 

força para conseguir carregar mais mercadorias é importante também para evitar mais idas ao 

ponto de encontro, tornando a venda mais rápida e mais eficiente. Apesar disso, dentre os 

homens altos e fortes que compõe a equipe, há duas mulheres, Kethlen e Fernanda, que têm 

estatura mais baixa e não carregam tantas quentinhas de uma só vez. No entanto, Fernanda 

consegue vender muito bem. Seu sucesso é atribuído ao seu sorriso alegre, apesar das pernas 

musculosas e da pele ressecada de tanto sol. Kethlen não tem a habilidade de sorrir tanto, apesar 

das pernas ainda mais musculosas do que as de Fernanda. Como únicas mulheres, a pastora 

Michelle, que coordena a equipe, as comparou.  

“Viu, Kethlen, por isso que você não consegue vender. Bota um sorriso na cara. Você 

tem que ter a mentalidade de vendedora, tem que conquistar. Como é que você vai conquistar 

já estando com essa cara de cansada e de quem não quer estar aqui? Melhor que nem trabalhasse, 

que fosse embora e eu botava outra no lugar.” 

“Que isso, pastora.” – Murmurou Kethlen, entre olhos que teimavam em não conseguir 

se levantar e olhar a Michelle nos olhos. 

Kethlen tinha acabado de chegar ao ponto de encontro depois de uma rodada de vendas 

em que não tinha conseguido liquidar todas as quentinhas que carregava.  Na chegada, como 

parte do procedimento, Michelle sacava o caderninho e verificava dentre o número anotado da 

quantidade de quentinhas com as que Kethlen tinha saído, o número vendido e o valor 

condizente com a quantidade. Faltava uma para a conta fechar. Num momento um pouco 

constrangedor, Kethlen afirmou que deveria ter algum erro na anotação enquanto Michelle 

insistiu que estava faltando o dinheiro de uma quentinha. Sem muita discussão, o imbróglio 

ficou por isso mesmo, mas talvez tenha contribuído para que a pastora continuasse seus 

comentários sobre Kethlen, agora sob algum nível de suspeita. 
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“Ainda mais com essa aparência de menino. Ela estava bem melhor quando tinha 

parado de se vestir que nem sapatão, quando aceitou botar brinco, deixou o cabelo crescer. Com 

essa cara de macho, não vai conseguir um varão e muito menos vender bem.”  

Júnior também era alvo de comentários. Era assumidamente gay e evangélico, mesmo 

antes de chegar no CRAD, o que para muitos ali era algo inconciliável. Diz ele que alguns 

fingem que nunca deram o cu, mas ele sabe muito bem que essa é uma prática comum entre 

homens, ainda mais usuários de drogas que por vezes se prostituem para garantir dinheiro ou a 

própria dose. Sua simpatia e estratégia, como ele contava, o possibilitaram ser convidado a fazer 

parte da equipe da pastora Michelle. Júnior havia me contado que, por não poder mais contar 

com a sua família, que o apoiou durante diversas internações, mas se absteve dessa vez, e por 

ter criado inimizades na comunidade de origem, o CRAD era o lugar que poderia ir e, sendo 

assim, chegou tentando perceber como funcionava a dinâmica de poder do lugar para que 

seguisse os passos necessários: ser amigo das pessoas certas, já que ali significava garantir 

certos privilégios, diferente de outros centros de reabilitação, como ele me apontara. No entanto, 

na primeira venda não conseguiu alcançar a meta inicial que determinava a continuação no 

posto e então voltou ao “lugar feminino” da casa. Lavava cada peça de roupa a R$ 1 para os 

moradores do CRAD, com exceção da cueca, que custava R$ 1,50. Por dia, conseguia fazer até 

R$ 30 e num mês até R$ 600. 

A demonstração contra Kethlen e Júnior foi presenciada pela irmã da pastora, por 

Felipe, o coordenador da empresa de quentinhas, Renata, a secretária da Igreja e uma amiga da 

pastora que também frequentava às vezes o culto, todos sentados em suas cadeiras de praia 

enquanto os vendedores ficavam em pé, pois não tinham tempo a perder de venda. A venda na 

praia também se tornava um momento de “sanção normalizadora” na economia da conversão. 

Kethlen fora humilhada na frente de todos, assim como Júnior. Fora das paredes da igreja e 

gozando de um pouco mais de liberdade, ainda que controlada, os internos elevados a 

vendedores se expunham ainda mais ao escrutínio hierárquico. No entanto, uma vez na praia, 

corpos estavam mais livres para se mover, menos roupas eram necessárias por conta do calor e 

do sol, os olhos hierárquicos não podiam seguir a cada minúsculo movimento. A praia 

interrompia o formato panóptipo. Os vendedores não eram acompanhados durante a venda pelos 

pastores ou coordenadores, ainda que monitores fizessem parte da equipe de venda. Por entre 

crianças brincando na areia, rodas de homens jogando “altinho” (modalidade de futebol aéreo 

muito comum nas praias), mulheres posando para fotos de seus companheiros com o Morro 

Dois Irmãos ao fundo, outros vendedores andando rapidamente por entre as muitas barracas de 
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sol e pessoas deitadas em suas cangas, havia ainda a camada de muitos sons. A barraca vizinha 

tinha uma caixa de som portátil que deixava os hits daquele carnaval entoarem alto. Ninguém 

parecia se incomodar. Na rua, um carro de som adicionava ao rio de músicas em volume ainda 

mais alto e anunciava alguma coisa, que era afogada pelos barulhos da praia fervilhante durante 

o carnaval, pessoas conversavam, riam, brincavam, flertavam, mães gritavam por seus filhos. 

A festa pagã é o momento que mais rende receita à igreja, quando realizam vendas em larga 

escala e que compensa a baixa atividade em outros meses, se o cronograma for realizado à risca.  

Somente depois de haver conseguido liquidar um número satisfatório de quentinhas, 

os vendedores se sentavam na areia mesmo e comiam alguma coisa após um dia extenuante. 

Geralmente comiam uma das quentinhas a qual tinham direito pelo trabalho realizado. Enquanto 

isso, o grupo de coordenadores da venda, sentados em suas cadeiras, avaliavam as ofertas dos 

ambulantes da praia. Comeram espetinhos de camarão e compraram uma pizza na Domino’s 

para dividir. Conversavam sobre procedimentos de beleza, sobre cirurgias plásticas, 

recomendando cirurgiões umas para as outras e comentando sobre suas próteses e outros 

procedimentos cirúrgicos. Conversavam também sobre cabelo, apliques e melhores 

cabelereiros. A pastora não participava tanto da conversa, mas escutava e fazia perguntas, tendo 

que se concentrar entre as idas e vindas dos vendedores, a possibilidade de um arrastão – já 

havia acontecido algumas tentativas durante o dia, que foram suprimidas pela polícia militar 

que ocupava a praia a fim de manter a “ordem” frente ao caos carnavalesco – e a própria 

investida da polícia municipal, que por vezes intercedia, indagava por licenças para poder 

vender na praia ou para estacionar um ponto de venda em algum determinado lugar. Tinha um 

olho no peixe e outro no gato. Quando não era a ameaça de ser roubada pelos próprios 

vendedores ou mesmo desertada por um deles com o dinheiro da venda – uma prática relatada 

como comum, daí a necessidade de todo o controle de Michelle, como ela argumentava – era a 

ameaça das autoridades institucionais que importunavam o negócio, por dispor de uma longa 

fileira de isopores de quentinhas na areia. Para não ter um carregamento tão grande de uma vez 

só e ocupar espaço demais, correndo o risco de chamar ainda mais atenção das autoridades, 

aconteciam até três remessas em que a comida era trazida fresca no carro de modelo utilitário 

do pastor Célio. Estar na areia era mais seguro, enquanto vender na rua ou na calçada significava 

ser certamente pego pelos policiais, tendo que pagar pela liberação do produto no “desenrolo”. 

A negociação, como me contaram os vendedores, poderia ser mais complicada, pois os policiais 

não gostavam de ser diferenciais em seu tratamento e serem apontados por isso. No entanto, a 
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mobilização do termo religioso era algo que os comovia. Ou pelo menos os fazia mais 

complacentes à atividade.  

Esse tratamento, no entanto, é diferente daquele estabelecido com outros tipos de 

ambulantes. Vendedores de outros tipos de mercadoria, do tipo manufaturada principalmente, 

sofrem uma grande atenção dos oficiais de vigilância. Seus itens para venda fazem parte de 

cadeias de valor mais amplas do que aquelas estabelecidas pelo comércio de comida não 

industrializada. Desta forma, seus diversos processos demandam interlocuções constantes, onde 

os interesses entram em jogo. O Saara, o mercado popular localizado no centro do Rio de 

Janeiro, onde se encontram mercadorias provenientes da China e de outros produtores 

internacionais, é um ponto onde a disputa por influência e por inserção na obtenção dos 

excedentes das vendas é muito alto.19 

 

4.4 A conversão em tempos de mídias digitais  
 

Passados os meses de mais calor e férias, principalmente entre maio e novembro, a 

venda de quentinhas deixa de se concentrar na praia. A praia vira uma estratégia para finais de 

semana ensolarados, como uma complementação da venda produzida naquela semana, como 

uma espécie de incremento. Durante a semana, a venda fica dividida entre comunidades, 

incursões realizadas pela equipe gerenciada pelo pastor, que tem contatos nesses lugares e é 

bem-vindo pelos membros de bocas de fumo. Nelas, os principais consumidores são os próprios 

operadores da venda de drogas, que tem uma relação especial estabelecida com o pastor Célio. 

Há também a equipe de vendas da Pastora Michelle, que se concentra no Mercadão de 

Madureira, um lugar nodal do comércio de ambulantes que costumam concentrar as suas vendas 

em objetos e alimentos processados. As quentinhas a dez reais (preço promocional fora da 

temporada do carnaval) na promoção com guaravita, os alimentam. Nesses lugares, repetem-se 

as práticas: abordar pessoas, anunciar a venda gritando “Quentinha a dez reais”, botar nos 

ombros a carga, receber o dinheiro, dar o troco, correr atrás de notas de menor valor para poder 

dar troco, por vezes ser mais um vendedor, geralmente é o caso para os internos que estão na 

venda, por outras ser parte de um projeto abençoado que recupera cracudos, definição 

 
19 Ver Hirata (2015); Hernández Sandoval (2014).  
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mobilizada pelos obreiros. Os camelôs se confundem uns com os outros. Não são somente os 

funcionários da Rei David que transportam cargas na cabeça.  

Outras estratégias de venda foram elaboradas para aumentar as vendas. Se a quantidade 

mínima de vinte unidades de quentinhas por vendedor não era algo sempre conquistável durante 

esses meses de “menor movimento” para o negócio, durante o verão as vendas subiam a cem 

unidades ou mais por vendedor.  Além disso, o espaço do mercado de Madureira era marcado 

por diversos atores e relações que tornavam estacionar o carro e estabelecer um ponto às vezes 

uma tarefa contenciosa. Michelle compartilhara com todos durante um culto sobre uma 

desavença durante a ida à Madureira. Contara como, com a paz do Senhor, certa de seu caminho, 

lograra convencer aqueles que queriam impedi-la de se estabelecer ali. Nesse contexto, 

Michelle elaborou uma nova forma de alcançar mercados antes não explorados para a Rei Davi 

e anunciou pouco tempo depois desse episódio. A venda de quentinhas passou a ser promovida 

também pelas redes sociais. Os banners que ela produzia para os cultos passaram a divulgar a 

venda de quentinhas, que incluía agora cardápios variados e versões fitness, low carb e vegana.  

 

Figura 17 - Cartaz digital utilizado para a divulgação da venda de quentinhas.  

Fonte: Página do Facebook do CRAD. Acesso em: 07 jul. 2019. 

Christina Vital da Cunha expõe em sua tese de doutorado, apoiada no trabalho de 

Duarte (2006), como as religiões neopentecostais, principalmente em favelas, imbricam as 

dimensões religiosa e familiar e potencializam os vínculos. No caso de Raabe, eu diria que essas 

dimensões se sobrepõem inteiramente e se tornam quase uma. Para os internos, “ex-usuários” 

de substâncias ilícitas entre outros, o motivo de “acabarem ali” tem a ver com questões 

intrafamiliares e ausência de familiares. Desta forma, eles vivem a “família” cotidianamente 

neste local. Muitos chamam Moisés de pai ou irmão, por ser um homem mais velho, acessível 
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e queridos a todos e que tem o “dom de evangelizar”. Não à toa, por opção própria, ou por falta 

de outra, alguns constroem uma vida lá. Também o fazem não-internos, pessoas que ocupam 

cargos profissionais na igreja e recebem por isso, mas que são somente quatro pessoas, além 

dos pastores Michelle e Célio. Assim, a rede da igreja fica particularmente circunscrita aos 

internos. Como argumentamos anteriormente, também percebemos que essa é uma estratégia 

de distribuição de investimentos que prioriza a atividade econômica das Rei Davi. Entretanto, 

esse aspecto também informa como esse complexo se comunica e se relaciona na criação de 

redes de amizade, entre outras igrejas, pastores e pregadores; redes de clientes, para a 

comercialização de quentinhas; e redes de fiéis, que também poderão ser colaboradores com 

doações e trabalhos. A divulgação é um aspecto importante em qualquer negócio, seja religioso 

ou não, e a competitividade do mercado neopentecostal favorece ao acionamento de estratégias 

do tipo.  

Sendo assim, esta pesquisa conseguiu captar como as implicações da 

neopentecostalização (MARIANO, 1999) se ajustam aos tempos da proeminência das redes 

sociais, principalmente as plataformas Facebook e WhatsApp, e da disseminação dos 

smartphones. O complexo Davi-CRAD-Raabe utiliza ostensivamente as redes sociais. São 

divulgadas nas redes sociais dos pastores, diáconos, obreiros e internos (estes quando 

conseguem comprar um celular, geralmente proveniente do mercado informal) vídeos dos 

cultos e fotos dos eventos.  

Recentemente, utilizaram pela primeira vez a função live (ou ao vivo) do Facebook 

durante uma evangelização. A partir dessa ferramenta, Michelle, que conduzia o celular e 

captava as imagens que duraram cinquenta minutos, fez um apelo desde o local de uso onde 

estavam (o nosso conhecido viaduto da B2) para que mais pessoas participassem da atividade 

e doassem para que o projeto pudesse “resgatar mais almas para o Reino de Deus”. A partir 

dessa ferramenta, é possível se comunicar diretamente e em tempo real com qualquer pessoa 

que acesse a página de Michelle, que é aberta ao público, mostrando “ao vivo e a cores” o 

trabalho e deixando em evidência a distinção entre evangelizadores e usuários. Aqueles estão 

arrumados, usam vestidos e maquiagem, cantam, sorriem para o vídeo, falam com Michelle e 

servem a comida homens vestem blusas sociais, comum no culto, tocam instrumentos e 

evangelizam. Os usuários evitam a câmera e a luz, escondem os rostos e reclamam da filmagem. 

Tem silhuetas mais magras, roupas mais simples e por vezes sujas, estão mais à vontade no 

espaço que costumam morar. Avisto Vanessa, que conheci no mesmo lugar. Ela é uma das que 

logo reclama da mira da câmera que vem acompanhada de flash. Alguns aceitam e se deixam 
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filmar, mas não parecem muito interessados. Ao final, a pastora aproveita para divulgar outra 

atividade do complexo, um culto “abençoado” com a presença de pastores e pregadores 

convidados.  

 São especialmente circuladas pelos pastores e principalmente pela Pastora Michelle 

cartazes (banners digitais) que divulgam as diferentes atividades do complexo: as 

evangelizações, o processo de venda e produção de quentinhas, a promoção das quentinhas, os 

cultos e vigílias. Michelle é quem produz as peças de comunicação, publica em sua página 

pessoal do Facebook e marca seus colegas (função que notifica a pessoa marcada e que faz a 

publicação aparecer para o círculo de amizade dessa pessoa) para que façam o mesmo, 

multiplicando o alcance das imagens. Nos comentários da publicação, estão principalmente 

pessoas familiarizadas com o complexo, mas algumas ainda não. No entanto, todas 

compartilham a mesma fé, elogiam o trabalho, falam que vão comparecer na próxima ou que 

gostariam de estar lá. Um se destacou por acionar uma frase cristã, mas falou mal dos usuários 

e disse que não acreditava na recuperação desses, que deveriam morrer. 

 

4.5 Mercados florescentes 
 

Em tempos em que a taxa de desemprego atinge 12,5% e afeta treze milhões de 

brasileiros (IBGE, 2019), a “fórmula” bem-sucedida encontrada pela CEAD de múltiplas 

inscrições formais e informais não é à toa. Ela aponta para arranjos que são possíveis frente aos 

cursos estruturados de ação possibilitados pelo contexto econômico e social mais amplo, que 

não somente tem a ver com emprego, mas também com a promoção e a aceitação de novas 

modalidades de trabalho pelo cenário desregulador, além da propaganda ampla pelo 

empreendedorismo.  

Neste contexto, em 2017 o então prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), criou o 

Programa Redenção. Uma de suas ações, o projeto Trabalho Novo (ESTADÃO CONTEÚDO, 

2017), foi uma parceria com a rede de fast food McDonalds para oferecer emprego a dez mil 

pessoas em situação de rua. No entanto, o componente laboral do programa de atenção a pessoas 

em vulnerabilidade é anterior. No Programa De Braços Abertos, criado pelo prefeito Fernando 

Haddad (PT), entre 2013 e 2016, eram oferecidos a usuários de drogas na cracolândia “bolsas” 

abaixo do salário mínimo por uma carga semanal de vinte horas de trabalho. Com a gestão do 
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atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), o programa Redenção de Doria foi mantido e o braço que 

oferecia bolsas foi limitado a pessoas “em fase final de tratamento”. O programa tem por 

objetivo promover autonomia entre pessoas que foram usuárias. Segundo o depoimento de um 

usuário, publicado pela Folha de São Paulo, o programa tinha altas promessas, estabelecidas de 

antemão pelo seu nome. Isso revela o desejo dos usuários de ganharem autonomia financeira e 

não dependerem de programas sociais. No entanto, as promessas não foram cumpridas e a 

retomada das práticas de internação mesmo que voluntárias enfraqueceu laços entre a política 

pública e seus beneficiários, ainda segundo a matéria (FOLHA DE SÃO PAULO, 2019). O 

exemplo de São Paulo, apesar de ser distante da realidade na qual se insere o nosso campo e 

cuja política municipal de atenção a drogas é bem diferente da inexistente fluminense, nos ajuda 

a depreender tendências em relação ao cuidado e gerenciamento do fenômeno de uso de drogas 

e espaços de uso.  

Essa tendência é lentamente mimetizada a nível federal pelo Ministro da Cidadania, 

Osmar Terra (MDB). Ele próprio é dirigente de uma organização não-governamental que 

oferece cursos profissionalizantes a jovens usuários de drogas em Porto Alegre, cidade onde 

fora prefeito. Em seu histórico de atuação legislativa como deputado, sancionou leis e normas 

que privilegiam a criminalização das drogas, sob o argumento de que o uso “faz as pessoas 

serem os últimos em suas ocupações profissionais” (GOÉS, 2017), além de atribuir a violência 

no Brasil e o crime ao tripé “drogas, legislação frouxa e sistema prisional em ruínas” (TERRA, 

2014). 

Outros florescimentos nesta linha também acontecem em menor escala, pelo que 

pudemos observar durante o trabalho de campo no CRAD. Lá, os internos são ensinadas 

diferentes habilidades, das quais a venda se destaca como principal por conta do investimento 

mais alto dado à empresa de quentinhas. No entanto, Marquinhos me revelara que o CRAD 

tinha como mercadoria para venda sabonetes e outros produtos de limpeza. O pastor Célio havia 

aprendido com outro pastor, quando aquele passava pela sua própria “recuperação” e ensinava 

o processo a outros internos. Estes aplicavam seus conhecimentos dentro do CRAD, mas 

também poderiam levar para fora dele. Atualmente, Marquinhos trabalha numa empresa de 

quentinhas com a prima que vende a mercadoria na praia também. A ideia iniciada pelo CRAD 

foi adotada a nível familiar de Marquinhos que, como no CRAD, fica responsável por cozinhar 

as refeições. A iniciativa empreendedora também está ligada à igreja evangélica que eles fazem 

parte na Penha. Felipe seguiu outros caminhos. Sem acesso aos insumos para a produção de 

quentinhas, uma vez que saíra do CRAD e se mudara para o bairro de Curicica com a sua nova 
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esposa, ele encontrou outra forma para ter dinheiro, também emulando o modelo do CRAD. 

Dessa vez, não tinha como exemplo a produção de quentinhas, mas sim o modelo beneficente. 

Mesmo sem nunca ter exercido profissionalmente a ocupação de cabelereiro e barbeiro, Felipe 

criou um pequeno projeto de “resgate” da moral de usuários de crack em Curicica. Apoiado 

pela sua igreja no novo bairro de domicílio, Felipe praticava atos benevolentes de cuidados de 

higiene e corte de cabelos de usuários de crack em situação de rua. Para manter o seu projeto, 

pedia por doações à igreja e ao seu projeto nas redes sociais. 
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5 SOBREMESA 
 

Não há vida sem as condições de vida que sustentam, de modo variável, a vida, e essas 
condições são predominantemente sociais, estabelecendo não a ontologia distinta da 
pessoa, mas a interdependência das pessoas, envolvendo relações sociais 
reproduzíveis e mantenedoras, assim como relações com o meio ambiente e com 
formas não humanas de vida, consideradas amplamente. Esse modo de ontologia 
social (para o qual não existe nenhuma distinção absoluta entre o social e o ecológico) 
tem implicações concretas para a maneira pela qual voltamos a abordar as questões 
relativas à liberdade reprodutiva e às políticas antibélicas. A questão não é saber se 
determinado ser é vivo ou não, nem se ele tem o estatuto de “pessoa”; trata-se de saber, 
na verdade, se as condições sociais de sobrevivência e prosperidade são ou não 
possíveis. Somente com esta última questão podemos evitar as pressuposições 
individualistas, antropocêntricas e liberais que desencaminharam essas discussões. 
(BUTLER, 2009, p. 38) 

Este trabalho tem como ingredientes diversas formas de registros – histórias de vida, 

relatos etnográficos, etnografia digital, conversas de ponto de ônibus, conversas por WhatsApp 

e Facebook. É, sem dúvida, um trabalho de seu tempo apesar de evocar temas tão antigos como 

religião, economia, trabalho e substâncias psicotrópicas. É também situado no calor de 

discussões em pauta no cenário nacional e transnacional por abordar temas como o “retorno do 

religioso”, conservadorismo político e religioso, modelos de atenção ao uso de drogas, modelos 

contemporâneos de trabalho, precariedade e tráfico de drogas. Esses temas estão presentes no 

percurso que seguimos e que entrelaçam fé, dinheiro, exclusão, sobrevivência, solidariedade. 

Ao sobrepor as diferentes histórias de vida, conversas, eventos inesperados e histórias 

compartilhadas em conversas espontâneas, percebemos como esses temas não podem ser 

tratados de forma dissociada quando contamos a história das pessoas e instituições 

apresentadas. Assim, este trabalho privilegiou um fio narrativo para contar essas histórias que 

rasuram esses diversos temas, em diferentes planos sobrepostos uns aos outros para dar conta 

deste fenômeno em sua complexidade.  

Assim, no primeiro capítulo tratamos das balizas metodológicas, teóricas, empíricas e 

jurídico-normativas que estruturam este tema e que possibilitaram desenvolver este trabalho. 

No segundo capítulo, contamos as histórias das pessoas sem as quais a conexão entre estas 

linhas não fariam sentido. É no corpo e nas trajetórias que trazemos neste texto que podemos 

explorar materialmente aquilo que nos propomos na introdução deste trabalho. Nesta seção, 

conduzimos narrativamente as histórias através da chave dos processos de conversão que 

marcam a transição entre regimes antes e depois onde se opera uma transformação moral, 

religiosa e econômico-política ampla através da promoção de uma imbricação entre as 
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racionalidades políticas neoliberal e neoconservadora. No terceiro capítulo, tratamos dos efeitos 

promovidos por estas conversões à nível não mais individual, quanto contamos as histórias de 

vida, mas a nível institucional do complexo CEAD/CRAD/Raabe/Davi.  

E esta contém em seu plano de fundo e em circunstâncias estruturantes a história do 

bairro de Del castilho, a história da cidade do Rio de Janeiro, processos mais amplos de 

governança administração municipal, estadual e federal e também dos efeitos detrimentais da 

criminalização das drogas. O abandono social não é somente uma questão socioeconômica, mas 

tem a ver com o próprio tecido social que estrutura a cidade do Rio de Janeiro e, em 

consequência, o país. Esse fenômeno se trata da disputa por poder e influência sobre os circuitos 

de droga. Assim, envolvem facções do tráfico, da milícia, forças policiais, agentes 

governamentais, agentes da política institucional e as suas disputas intestinas e entre esses. No 

meio dessa disputa, estão Moisés, Carlos, Marquinhos, Felipe, Célio que estão ora dentro dessas 

forças, ora levados por elas e ora expulsos e vitimizados, além de tantos outros. Foram 

registradas 6.160 pessoas assassinadas por policiais e 374 policiais assassinados em 2017 no 

Brasil, onde o Rio de Janeiro se destaca como o estado com a maior letalidade policial 

(VELASCO; CAESAR; REIS, 2019). Estes efeitos, promovidos não somente no Brasil, mas de 

dimensões globais, a título de uma cruzada contra as drogas e o crime organizado, como 

intitulam, é somente possível por encontrar respaldo num fator moral, que promoveria outros 

comportamentos “de risco”, como a prostituição, a homossexualidade e a “vagabundagem”. 

Esses são ainda hoje motivadores para o discurso que criminaliza essas substâncias e embasa 

argumentos a favor de medidas que ferem os direitos humanos ou são mesmo responsáveis por 

promover “efeitos colaterais”, como o encarceramento em massa e as violências perpetradas e 

toleradas durante o encarceramento (VALOIS, 2016). Essa mesma moral hoje ocupa os 

assentos mais altos de poder do Brasil e figuras semelhantes tentam realizar o mesmo feito de 

eleger democraticamente os seus representantes em outros países numa tentativa de restauração 

conservadora. A mesma moral que promove esses confrontos e seus efeitos é aquela que 

também apresenta certos remédios aos males acometidos. A maior parte dos casos encontrados 

no CRAD, do seu pastor presidente ao seu mais novo interno, são unanimamente pessoas que 

estiveram no tráfico de drogas até que, por diferentes razões, se tornou impossível continuar. 

As marcas desta guerra que uma vez contaram feitos de engrandescimento entre amigos e 

companheiros do tráfico, agora contam a história de ex-bandidos, ex-traficantes ex-usuários de 

drogas, ex-homossexuais, ex-travestis, agora redimidos. Em seus próprios termos, emprestados 

da Bíblia, tornaram-se úteis. Mais revelador do caso que tratamos e das razões mobilizados 
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pelos homens que contamos suas histórias é a partilha de um passado em comum, de 

sentimentos experiência dos e da batalha por vitória. Essa marca é a cola que os mantém. Como 

me disse Moisés, que não consegue ficar longe dali. “Que a igreja fique com a minha mulher, 

aqui é o meu lugar.” Como também me disse Carlos: “foram os melhores anos da minha vida. 

Sempre volto.” Como me disse Luiz: “Somos nós por nós mesmos, irmãos.” Esses laços 

forjados pela violência e pela salvação, no entanto, tampouco escapam de quadros mais amplos 

de uma economia política e de interesses políticos alheios. É importante pensar nas matizes do 

debate que condena o que é nomeado por Comunidades Terapêuticas – mas que apresenta 

enorme diversidade de atuação, como demonstramos aqui - e por em balanço as circunstâncias 

simbólicas implicadas num projeto advindo de baixo, de um irmão para irmãos, que acolhe e 

dá oportunidades quando todos os outros somente vêem a representação de doenças morais e 

sociais. Como me disse Luiz, “eles não acreditam no impossível”. É uma questão de superação 

pessoal “sair das drogas”.  

Essa solidariedade, como uma faceta positiva deste fenômeno, no entanto, também 

articula uma aflorescimento que, em certos níveis, nega a pólis e o exercício democrático. Em 

concordância com o que argumenta Brown, vemos que essa vivência intensa promovida pela 

CEAD dificulta a emergência das disputas políticas e as suas relações de força que atravessam 

a vida desses que vivem lá. Em relação aos direitos trabalhistas, apesar da vida de muitos ser 

marcada pelo tráfico, também tiveram experiências sob o regime da CLT, assegurados por uma 

rede de direitos sociais. Hoje, sem muita discussão, considerando que já se tornou uma realidade 

majoritária, não é sequer uma aspiração ser garantido por salvaguardas jurídicas. Em tempos de 

altas taxas de desemprego e de uma trajetória profissional flutuante, o mais importante é ter 

dinheiro para se alimentar, alimentar os seus filhos e comprar outros objetos que fogem da 

dimensão da sobrevivência.  

A imagem do peixe e da pesca na Bíblia é constantemente evocada para fazer 

referência às evangelizações. Em vez de peixes, almas são pescadas e resgatadas. Ao abrir a 

Bíblia e pesquisar sobre os significados dessa atividade, me deparei com estudos sobre a 

atividade econômica desenvolvida na Galiléa. No mar da Galiléa, famílias de pescadores 

desempenhavam a atividade diretamente. Elas participavam de cooperativas de pescadores, que 

conseguiam facilitar a negociação e a burocracia necessárias para desempenhar a atividade. No 

entanto, os tributos pagos ao Império Romano eram considerados altíssimos. Neste cenário, 

sentimentos de injustiça promoveram ondas de protesto. Teria sido nesse contexto que Jesus 

peregrinara pela região e ele simbolizava um salvador que veio da mesma classe da base do 
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sistema político-econômico, compartilhando das injustiças e agraciando os “justos” com seus 

milagres (HANSON, 1997). 

No entanto, a controvérsia inicialmente apontada por Brown sobre a mistura das 

racionalidades neoliberal e neoconservadora não está presente nesse campo. Ao contrário, elas 

se imbricam e se potencializam, num arranjo extremamente estável. É somente adotando uma 

conduta “reta”, um ritmo imparável “para não esfriar”, submisso a deus, que ex-usuários de 

drogas conseguem se condicionar a uma oportunidade que lhes é dada. No entanto, esta mesma 

oportunidade depende inteiramente do modelo pela qual é regida. Um modelo que é forjado sob 

o afrouxamento de leis trabalhistas, sob a falta de oferta mais ampla de serviços de saúde, sob 

a injustiça social, sob o desemprego, sob a trajetória “marcada” desses atores por vivências no 

Crime, pelo estigma de serem ou terem sido usuários de drogas, pela falta de outras opções ou 

de opções melhores.  

É também fruto desse arranjo que noções de justiça social sejam encampadas a nível 

privado, através de conceitos e práticas de superação pessoal e de submissão à igreja. Não à toa, 

poucos dos que frequentam o CRAD acreditam no voto e efetivam o seu direito político. A 

noção de direito, a partir da imbricação entre neoliberalismo e neoconservadorismo, se limita a 

direitos econômicos e sociais, enquanto vê os direitos civis e políticos como menores. O 

exercício da cidadania é visto como o trabalho e o gozo de seus frutos e o bem ao próximo, pela 

chave da caridade, principalmente.  

Acredito que podemos estabelecer certos paralelos entre as histórias da Galiléa e da 

igreja Amor de Deus. Podemos enxergar o complexo estudado CEAD/CRAD/Raabe/Davi 

como um formato de cooperativa entre “iguais”. Dirigentes, coordenadores e internos 

compartilham histórias e trajetórias de vida numa iniciativa que visa promover uma ideia de 

bem-estar e de autonomia entre seus membros. Eventualmente, Alex ganhou a própria casa. Ela 

foi construída no perímetro da igreja, o que o impele a não se dissociar da instituição, assim 

como a sua união matrimonial foi promovida e celebrada pela mesma igreja. Há uma imbricação 

da igreja em todas as dimensões da vida das pessoas ali presentes, que vivem as suas vidas de 

acordo com o regime da igreja e de suas atividades, que incluem as atividades do centro de 

recuperação e da empresa de quentinhas Rei Davi. Essa super extensão da igreja é excessiva, 

mas é interpretada também como uma solução colaborativa entre aqueles que foram uma vez 

dispensados pela sociedade. Uma vez no Crime, eram alvos de policiais, cujas mortes eram 

comemoradas. Depois como usuários de drogas eram estorvos ao ideal de higiene dos centros 
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urbanos. Assim, conquistam a sua autonomia, mesmo que frágil, num cenário de extrema 

adversidade. Esse tipo de ação não consegue encontrar em lugar nenhum frente a uma resposta 

local de uso de drogas que atua somente sobre a dependência a substância, mas negligencia as 

causas sociais e econômicas que estruturam as realidades vividas por essas pessoas.  

No entanto, esse é um dos lados que motivam tal empreendimento. Como 

recentemente me contara Carlos, o CRAD está expandido e está em vias de abrir uma unidade 

em Nova Iguaçu. É, em realidade, um negócio que pode ser lucrativo para aqueles mais acima 

na hierarquia. A cooperativa pode, enfim, transformar-se ou adotar práticas mais hierarquizadas 

e que, consequentemente, aprofundem a desigualdade entre as partes. O terreno fora doado ao 

Pastor Célio que precisava delegar a alguém de confiança o posto de “frente” do CRAD Nova 

Iguaçu. Carlos e outro conhecido do pastor foram designados para a tarefa. No entanto, Carlos 

não concordou com a intenção do colega com quem dividiria a coordenação do empreendimento 

que, segundo ele, queria ganhar dinheiro em cima dos usuários de drogas.  

Assim, por um lado, podemos concluir que esse arranjo é capaz de mobilizar dádivas, 

salvação, redenção, recuperação, colaboração e amor. No entanto, na mesma medida, porque é 

situado num contexto de extrema desigualdade, precariedade e deterioração de direitos, também 

permite que através do mesmo também floresçam vantagens diferenciais e desiguais, 

enganações, aproveitamento. Esse duplo é também promovido a nível dos significados políticos 

de cidadania, cuja cidadania religiosa cada vez mais presente e com vistas a crescer frente aos 

investimentos atuais em priorizar este modelo terapêutico, tem por efeitos o enfraquecimento 

da noção do público, do direito, em vez do mérito (religioso ou empreendedor), da vida como 

indispensável.  
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