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RESUMO 

Este estudo lança um olhar sobre a imbricada relação entre a população de rua e a 

questão do crack, visando a compreensão acerca do cotidiano do usuário em tais 

condições, bem como suas trajetórias de vida, tendo como ênfase os processos de 

exclusão social e marginalização. O presente trabalho consiste em uma investigação 

qualitativa e busca associar a Teoria do Dom/Dádiva, de Marcel Mauss, ao contexto 

de vida dos usuários, trazendo à tona questões que influenciaram na atual condição 

desses indivíduos. Ademais, faz análise de entrevista retirada da pesquisa: “Usuários 

de Crack em Situação de Rua: limites e possibilidades à constituição de redes de 

apoio social” (PAPES VI/Fiocruz/CNPq), através do trabalho de campo realizado no 

bairro de Manguinhos - RJ, com os usuários de crack em situação de rua. As 

constatações de campo revelam que não há uma relação direta entre droga e usuário. 

Muito pelo contrário, como demonstrado ao longo deste trabalho, questões sociais, 

aparecem como um dos fatores preponderantes que influenciam o uso do crack por 

parte da população em situação de rua. 

 

 

Palavras-chave: Crack, Usuários de Crack em Situação de Rua, Teoria da Dádiva, 

Vínculo, Consultório na Rua.  
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INTRODUÇÃO 

Ao ingressar, em 2014.1, no curso de Sociologia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), a única certeza que tinha e mantive durante toda a graduação era 

a de que buscaria me envolver nos debates sobre ações afirmativas e, assim, retribuir 

o conhecimento adquirido entregando um trabalho final que contribuísse com o tema. 

Toda essa assertividade acerca do que almejava com o curso vinha acompanhada da 

incerteza sobre meu foco: educação, saúde, cultura? 

O caminho para a resposta dessa pergunta começou a ser trilhado em 2015, 

quando comecei a participar como bolsista de iniciação científica (PIBIC) da pesquisa 

“Usuários de Crack em Situação de Rua: limites e possibilidades à constituição de 

redes de apoio social” (PAPES VI/Fiocruz/CNPq)1. Meu projeto, intitulado “A 

Constituição de Redes Sociais dos Usuários de Crack em Situação de Rua no 

Território de Manguinhos e Adjacências, Rio de Janeiro, Brasil” não fugia do debate 

principal, mas se delimitava ao espaço citado. Estar próxima a essa comunidade – 

Manguinhos fica perto da Fiocruz, lugar que frequentava por fazer parte do projeto -, 

ter contato com todo o material produzido nas pesquisas, bem como os resultados, foi 

primordial para tomar a decisão de manter essa discussão neste trabalho final.  

Antes de mais nada, é importante ressaltar que a questão do crack, assim como 

das demais drogas, não existe em si, muito pelo contrário, ela é resultado do encontro 

de um produto, uma personalidade e um modelo sociocultural (OLIEVEINSTEIN, 

2007, apud KARAM, 2014). A partir dessa visão, neste trabalho, o crack, enquanto 

problemática social, acaba por se relacionar de forma intrínseca ao processo de 

formação da população em situação de rua (PSR), em resumo, podemos descrever o 

crack e seus dependentes como genuínos filhos da rua. 

Por isso, no presente estudo, o intuito é elucidar sobre a trajetória de vida dos 

usuários em situação de rua, buscando entender de que forma a história – pessoal e 

social – impacta na realidade de cada um. Para isso, será analisado um relato de 

campo colhido durante a supracitada pesquisa, tecendo relações entre os impasses 

 
1 A pesquisa possui apoio financeiro do Programa Estratégico de Apoio à Pesquisa em Saúde – 

PAPES VI/Fundação Oswaldo Cruz com apoio do CNPq. 
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sociais e conceitos que dão conta de elucidar sobre essa realidade, como a Teoria da 

Dádiva de Marcel Mauss. 

METODOLOGIA 

O presente trabalho possui forte influência teórico-metodológica do que foi 

construído e desenvolvido na pesquisa “Usuários de Crack em Situação de Rua: 

limites e possibilidades à constituição de redes de apoio social”, e também no meu 

projeto vinculado à bolsa de Iniciação Científica “A constituição de Redes Sociais dos 

usuários de crack em situação de rua no território de Manguinhos e adjacências, Rio 

de Janeiro, Brasil” (PIBIC-Fiocruz/CNPq). O projeto principal, coordenado por Alda 

Lacerda – então orientadora do subprojeto aqui citado -, totalizava 12 participantes, 

entre eles pesquisadores de diferentes unidades da Fiocruz (EPSJV, ENSP e IOC)2, 

outras instituições (FGV, Conselho Regional de Psicologia e UFF)3. 

É importante ressaltar que meu ingresso na pesquisa ocorreu em meados de 

2016 e se estendeu até 2018; o projeto já existia desde 2012 e toda a parte de coleta 

de dados teve início em 2014, se estendendo até meses antes da minha entrada como 

bolsista de iniciação científica. Nesse período em que não estive presente foram 

realizadas as entrevistas individuais semi-estruturadas com profissionais ligados ao 

Consultório na Rua (CnaR) e usuários, o grupo focal com os usuários e a observação 

participante. Tendo em vista que as técnicas de investigação empregadas nesse 

período impactaram e influenciaram diretamente os procedimentos metodológicos 

aplicados após o início da minha participação, considero necessário destacar alguns 

pontos sobre como foi construída e executada a fase mencionada. 

Primeiramente, a investigação empírica no trabalho de campo e a própria 

pesquisa possuem natureza qualitativa, uma vez que busca aprofundar os estudos 

sobre as dinâmicas e relações sociais. O trabalho de campo aconteceu no território 

de Manguinhos – RJ com os usuários de crack em situação de rua atendidos pela 

equipe de CnaR da região e com os trabalhadores de saúde que atuam junto a essa 

 
2 Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Escola Nacional de Saúde Púbica Sergio Arouca e Instituto 
Oswaldo Cruz. 
3 Fundação Getulio Vargas, Conselho Regional de Psicologia e Universidade Federal Fluminense. 
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população. Essa equipe está vinculada à Clínica da Família Victor Valla que atende a 

população da região e suas adjacências. 

Todos os trabalhadores do CnaR - que, por sua vez, se tornaram facilitadores 

da pesquisa – foram entrevistados; esse material totalizou 9 entrevistas individuais 

semiestruturadas com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, 

dentista, psicólogo e agente social. Apesar de não estar analisando esse material 

diretamente, cada profissional foi de extrema importância para a obtenção das 

informações destacadas no decorrer deste trabalho. Para além disso, todo o conteúdo 

gerado contribuiu para pensar não só o relacionamento entre usuários-agentes e seus 

desdobramentos, mas também outras relações que permeiam a trajetória de uma 

pessoa em situação de rua usuária de crack. 

No que se refere aos usuários, a seleção inicial dos entrevistados contou com 

o suporte de dois agentes sociais do CnaR de Manguinhos que atuaram como 

articuladores de campo. Ao final de cada entrevista foi solicitado que o usuário 

sugerisse outro sujeito para participar da pesquisa, assim ocorreu até ser atingido o 

critério de saturação (MINAYO, 1999). Foram realizadas 10 entrevistas, sendo uma 

delas piloto para ambas as fases (coleta e análise dos dados) devido sua relevância. 

Entre os usuários que participaram dessa fase da investigação, 6 eram mulheres e 4 

eram homens, com faixa etária de 24 a 43 anos e grau de escolaridade que variou do 

ensino fundamental incompleto até o nível universitário. O presente trabalho se 

utilizou, principalmente, de uma dessas entrevistas e ao longo dele me debruçarei de 

forma mais completa para debater com mais propriedade a trajetória dos sujeitos aqui 

envolvidos, me valendo de um relato real que atesta e legitima as análises feitas 

posteriormente.  

O grupo focal foi realizado em 2015 e, visando identificar como esses sujeitos 

se apropriam do ambiente garantindo a reprodução do seu grupo social, foi 

implementada a metodologia da Cartografia Social, que consiste no mapeamento do 

território (SANTOS, 1997). Assim, foi possível compreender a dinâmica do cotidiano, 

os principais problemas e riscos do dia-a-dia e as estratégias de enfrentamento. 6 

usuários participaram do grupo focal: 3 homens e 3 mulheres com faixa etária de 24 

a 49 anos e grau de escolaridade como o apresentado pelos entrevistados. O 

mapeamento foi dividido em dois momentos: primeiro, o desenho do mapa mental 
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individual e, em seguida, o preenchimento do mapa coletivo para identificar as cenas 

de uso; os locais de circulação; as barreiras para o uso do espaço urbano; a 

intensidade do uso do espaço; entre outros aspectos relevantes para compreender a 

dinâmica territorial e também a Observação Participante por meio do 

acompanhamento das atividades dos agentes sociais no território. 

Finalmente meu ingresso na pesquisa se dá após o término dessas etapas e 

no início do planejamento da segunda fase, que consistiu em organizar e tratar os 

dados coletados durante a imersão no território. Nos primeiros encontros com minha 

orientadora, Alda Lacerda (EPSJV/Fiocruz), minhas atividades consistiam em 

absorver toda a teoria que sustenta a pesquisa e o material produzido em campo. Foi 

então que a metodologia geral e os objetivos do meu subprojeto se confundiram e 

acabaram por influenciar e construir a sistemática deste trabalho. Por isso, irei 

destrinchar esses objetivos no intuito de exemplificar essa conexão entre as 

metodologias e de dar base ao desenvolvimento das análises e conclusões presentes 

aqui. 

O subprojeto englobava três objetivos: (1) monitorar as políticas públicas sobre 

drogas e sobre população em situação de rua, (2) contribuir na análise dos dados 

coletados durante a pesquisa e (3) auxiliar na construção do mapeamento das redes 

sociais dos usuários de crack atendidos pelo Consultório na Rua de Manguinhos.  

O acompanhamento das políticas era um exercício contínuo relevante, 

principalmente se levarmos em conta o panorama de desmonte do Sistema Único de 

Saúde (SUS) no país que se deu de forma agressiva entre 2016 e 2017, e que se 

estende até o momento atual com o fortalecimento de políticas de drogas que 

priorizam a internação compulsória e a abstinência ao invés da redução de danos4. 

Até esse período três eram as políticas que orientavam nossa investigação: (1) a 

Política Nacional sobre Drogas, que estabelece os fundamentos e diretrizes capazes 

de reduzir a demanda e oferta de drogas de forma articulada5; (2) a Lei de Drogas, 

onde estão postas as “medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 

 
4 Conjunto de políticas e práticas aplicadas com o intuito de reduzir os danos associados ao uso de drogas 
psicoativas em pessoas que não conseguem/podem e/ou não querem parar de usar drogas. 
5 Recentemente foi editado o Decreto n. 9.761/2019, que promove ajustes na Governança da Política Nacional 
de Drogas, onde a articulação e coordenação da PNAD fica sob responsabilidade do Ministério da Cidadania e 
do Ministério da Justiça e Segurança Pública.  
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social de usuários e dependentes de drogas” (Lei 11.343/2006) e o (3) Plano Crack, 

é possível vencer, programa do Governo Federal (2011) que desenvolve ações de 

cuidado destinadas aos usuários de drogas e familiares. De lá para cá, medidas que 

impactam de forma dura a trajetória de vida e o cuidado ao usuário foram tomadas; 

hoje a Nova Política sobre Drogas promove o tratamento em comunidades 

terapêuticas, prevendo abstinência e “internação involuntária de usuários para 

desintoxicação” (Ministério da Cidadania, 2019) como ferramentas de atenção a essa 

população. Em resumo, tal objetivo foi e é importante pois só é possível compreender 

os detalhes do caminho percorrido pelo usuário de crack até a rua, bem como seu 

cotidiano, se levarmos em conta o contexto social e político que impactam essa 

trajetória. 

Minha contribuição na análise dos dados se inicia com a organização do 

material coletado. Transcrevi, revisei e formatei a maior parte das 25 entrevistas e isso 

fez parte do meu processo de imersão no que foi produzido na primeira fase da 

pesquisa – onde não estava presente. Esse processo foi imprescindível pois permitiu 

padronizar os documentos para sua inserção no software de análise qualitativa Atlas.ti 

7.5. Concomitantemente, o grupo de pesquisadores e eu nos reuníamos 

sistematicamente e os encontros tiveram dois momentos, onde o primeiro serviu para 

construção e validação da matriz analítica, de modo a sustentar nossa diretriz e 

manter nosso foco. Depois, com o início da análise do material empírico, começamos 

a ter reuniões gerais para compartilhar dúvidas e sugestões sobre as entrevistas 

analisadas e definir alguns encaminhamentos para, dentro do possível, uniformizar o 

tratamento dos dados coletados. 

A partir das análises das entrevistas e dos relatórios previamente gerados em 

conjunto com os pesquisadores, foi possível obter alguns resultados preliminares que 

evidenciam três aspectos importantes para a compreensão da situação de rua e da 

condição dos usuários de crack e outras drogas, são eles: (1) os motivos que levam 

à rua, (2) a forma como passam a se relacionar não só com os outros indivíduos 

sujeitos, mas com o próprio território enquanto população em situação de rua (PSR) 

e (3) o papel do Estado na garantia de direitos.  

Assim, considero essencial pontuar que compreender a trajetória dos usuários 

de crack em situação de rua é aprofundar o debate sobre os três aspectos 
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mencionados anteriormente. Por isso, é através deles que pretendo analisar uma das 

entrevistas realizadas durante a pesquisa e, a partir disso, explanar e desenvolver de 

que forma esses resultados prévios influenciam e se destacam no caminho percorrido 

por essa população. A escolha da entrevista se deu por critérios de exclusão 

estabelecidos de acordo com o perfil do usuário de crack - a ser definido mais à frente 

neste trabalho. Vale ressaltar que o nome do usuário mencionado no decorrer deste 

trabalho é fictício e o intuito é preservar a identidade e integridade das histórias 

contadas por ele. 

 

1. O crack e a PSR: quando os caminhos convergem 

Alguns pontos são imprescindíveis paro o presente estudo, pois levantam 

dados significantes que auxiliam na compreensão do impacto de acontecimentos que 

se repetem nas histórias de vida de parte da sociedade. Devido a relevância desses 

momentos que contribuem para o desenho de uma trajetória desses sujeitos, três 

assuntos devem ser discutidos de forma mais generalizada: (1) o crack, (2) a 

população em situação de rua (PSR) e (3) o perfil do usuário de crack em situação de 

rua.  

1.1 O crack 

O crack é uma droga psicoativa, derivado da pasta base da coca, um 

subproduto da cocaína: droga derivada das folhas de coca (Erythroxylon coca) – 

planta originária da América do Sul. Longe de ser uma nova droga, é resultado da 

adição de bicarbonato de sódio ou amônia ao sal da cocaína (hidrocloreto de cocaína), 

que após aquecimento resulta nas pedras de crack. Diferentemente da Coca, que é 

inalada, o crack é queimado, a fim de se obter o vapor a ser fumado pelos usuários 

(NIDA, 2009). 

A absorção do crack através dos pulmões gera efeitos quase que instantâneos, 

provocando efeitos no cérebro em cerca 10 a 15 segundos após o uso, e durando de 

5 a 10 minutos, diferentemente da cocaína que tem seu efeito prolongado de 15 a 30 

minutos. A curta duração da sensação provocada pela droga, aliada ao prazer intenso 

gerado (aumento da energia, redução da fadiga e alerta mental), levam o usuário a 

uma necessidade de repetição do uso. 
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 Suas primeiras aparições datam da década de 80, mais especificamente nas 

ruas de regiões mais centrais e empobrecidas dos Estados Unidos (OLIVEIRA, 

2008a). Já no Brasil, se tem conhecimento do primeiro relato como sendo em 1989 

na cidade de São Paulo, sendo a primeira apreensão policial efetuada em 1991, e 

desde então teve um linha de crescimento acentuada,em 1993 foram 2004 registros, 

enquanto em 1995 atingiu-se o número de 1906 (OLIVEIRA, 2008b). 

A pedra de crack tem custo menor que a cocaína e pode ser fumada a partir da 

sua mistura com outras drogas (cigarro e maconha, por exemplo), além de serem 

consumidas da forma como a mídia gosta de explorar: com cachimbos, latas, copos 

e outros objetos. Após o uso, o crack causa efeitos rápidos, porém intensos; 

inicialmente a sensação de prazer e o estado eufórico são quase que imediatos. 

Insônia, perda de apetite, agitação e estado de alerta - sendo esse último o que dá 

origem à gíria “nóia”, referente às paranoias geradas após consumo – são sintomas 

decorrentes desse uso contínuo. 

1.1 A formação da PSR 

Para entender o debate existente sobre PSR e crack, é fundamental discorrer 

sobre a formação da PSR. Para isso, nas próximas linhas, me valho do artigo escrito 

por De Lucca (2011), onde o antropólogo busca contribuir com a “história da 

população de rua”, investigando através de narrativas orais o desenvolvimento da 

“periferia do centro”. É importante ressaltar que apesar de seus estudos terem foco 

em São Paulo, eles servem para enxergar um processo que também é nacional. 

Na década de 1970, pela primeira vez, mais da metade da população brasileira 

concentrava-se nos centros urbanos, fenômeno resultante do êxodo-rural ocorrido na 

época. No Brasil, grande parte dessas pessoas não alcançou o projeto de vida 

almejado na época – fenômeno ainda atual. Essa trajetória acabou por influenciar as 

chamadas “teorias da marginalidade social”, que buscavam qualificar os indivíduos 

que se encontravam “à margem” do mercado e da dinâmica social desse período. 

Os desterritorializados, que preenchem o que vou chamar de primeira cena 

marginal, encontram assistência, principalmente, nas organizações cristãs e religiosas 
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da época6 já que, desde meados dos anos 1960, a distância mantida entre a 

sociedade e a PSR propiciou o afastamento entre os grupos sociais, dando lugar ao 

entendimento de que a situação de rua é um problema pessoal, sem grandes 

influências estruturais e, portanto, dependente da caridade de organizações voltadas 

para esse fim.   

Já em meados da década de 1980, a segunda cena marginal se encontra 

alinhada ao “campo movimentista”, composto não só pela Igreja Católica, mas pelo 

sindicalismo e o marxismo universitário. Uma reavaliação institucional sugere novos 

caminhos às organizações que apoiam de diferentes formas a PSR. A priorização às 

ações em comunidade ocorre em detrimento de atuações com origens em lógicas 

individualistas. Não se tratava mais de auxiliar o “marginal excluído”, mas superar um 

problema de injustiça social, coletivo – e não mais individual. Nesse ínterim, a 

democratização política se tornava fim resolutivo dos impasses sociais e o Estado 

autoritário um adversário único “a ser combatido”. 

Nessa fase, os movimentos sociais contribuem com novas discussões e com 

um processo de reflexão da própria PSR que promove um tipo de emancipação que 

traz à tona demandas políticas e, consequentemente, transforma o modo como a 

sociedade lidava com a questão (DE LUCCA, 2011). Novas leituras desse contexto 

social são feitas; a maior dedicação ao tema por parte da elite intelectual brasileira 

influencia na visão de que as necessidades e queixas de catadores – e não apenas 

mendigos – são de responsabilidade pública e requerem atenção governamental. 

A partir dos anos 1990, considero que uma terceira cena “não-marginal” se 

inicia. “Não-marginal” posto que os indivíduos, que constroem o que hoje entendemos 

como PSR, passam a atuar ativamente em sua história política. É durante esse 

período que temos a promulgação de leis como a Lei 12.316/97 – Lei de Atenção à 

População de Rua - e o surgimento de movimentos importantes, tais como o 

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis em 1999 e o Movimento 

Nacional de Luta e Defesa pelos Direitos da PSR em 2004. 

 
6 No caso de São Paulo, relatado por De Lucca, a Organização do Auxílio Fraterno (OAF), fundada na década de 
50, tinha caráter religioso-caritativo e foi primordial durante todo o processo de construção da PSR enquanto 
grupo social bem demarcado e qualificado. 
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Assim, diversos estudos contribuem para o que é o terceiro tópico que embasa 

a relevância dessa monografia: o perfil do usuário de crack em situação de rua. Esse 

trecho tem como referência principal a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack 

(BASTOS & BERTONI, 2014), uma vez que o perfil dos sujeitos da pesquisa foi 

desenhado através daqueles usuários que, necessariamente, interagiam com cenas 

abertas de uso. 

Para seguir na linha sobre moradia, é expressivo o número de usuários de 

crack que se encontram em situação de rua (cerca de 40% na época da pesquisa). A 

maior parte deles são do sexo masculino7 e adultos jovens com idade média de 30,3 

anos; crianças e adolescentes não constituem de forma majoritária essas cenas. Em 

relação ao estado civil, pouco mais de 60% dos participantes se declarou solteiro, 

tornando este um aspecto relevante para pensar, adiante, sobre o impacto – positivo 

e/ou negativo -  que têm os afrouxamentos e fortalecimentos dos laços pessoais. 

A escolaridade entre essa população é baixa; apenas pouco mais de 16% dos 

usuários possuíam o Ensino Médio. Falando dos que possuem Ensino Superior esse 

número é ainda mais preocupante, já que ele cai para 2,3%. Este grupo também é 

constituído, predominantemente, por “não brancos” (pretos e pardos) - quase 80% dos 

participantes. O dado acaba por corroborar com diferentes estudos existentes sobre 

a população brasileira e sua configuração, onde pretos e pardos, geralmente, são 

identificados como maioria nos mais variados contextos de vulnerabilidade social – 

como é o caso apresentado aqui. Em resumo, o perfil dos usuários de crack em 

situação de rua é constituído por: jovens, adultos, pobres, em sua maioria negros ou 

pardos e com baixa escolaridade. Apesar dos dados demográficos firmarem muito do 

imaginário social sobre esse grupo - como classe e formação -, outros dados 

relevantes contradizem o que é senso comum, como as formas de obtenção de 

dinheiro e a motivação para o uso da droga pela primeira vez, por exemplo.  

Segundo a pesquisa, pouco mais de 65% dos usuários produzem renda através 

de “trabalho esporádico e autônomo”. Os usuários do crack são, sim, poliusuários, 

 
7 Apesar de mulheres não serem maioria, os 21,3% da pesquisa são representativos principalmente no 

que se refere à urgência de políticas públicas voltadas às especificidades das mulheres usuárias, além 

da pouca exploração das diferenças de gênero nesse contexto. 
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mas, diferente do que se pensa comumente, as outras drogas que os acompanham 

em maior quantidade são as lícitas: álcool e tabaco. Aproximadamente 30% dos 

envolvidos no estudo tiveram “problemas familiares ou perdas afetivas” como 

motivação para o início do uso, e 77% tem o desejo de tratar a dependência química. 

Esses dados acabam por reafirmar a urgência da disseminação e popularização do 

conhecimento produzido através de estudos como esse. Por esse motivo, reitero de 

forma mais detalhada a proposta deste trabalho, que é: compreender a trajetória 

percorrida pelos usuários de crack em situação de rua, identificando pontos comuns 

e/ou distintos entre a história dos sujeitos. Isto é, no intuito de não só colaborar com 

toda pesquisa já produzida sobre o tema, mas desenvolver e aprofundar o debate 

sobre a representação desse grupo na sociedade, bem como as consequências – 

sociais e individuais – resultantes do uso e da ausência de atenção para questões 

ligadas a políticas públicas voltadas para essa população. 

 

2. Redução de Danos, CnaR e Dádiva: breves considerações 

Tendo em vista o impacto do cuidado promovido pelo CnaR e sua clara 

importância para a realização da pesquisa, considero relevante destacar sua história, 

como foi dada a organização dessa estratégia de apoio a população que abrange 

pessoas em situação de rua usuárias de crack – sem esquecer de elucidar, 

principalmente, sobre a dinâmica própria do território estudado - e, por fim, relacionar 

sua atuação com a teoria da dádiva (MAUSS, 1985 [1923-1924]). 

Para elucidar o nascimento do CnaR, é necessário que antes sejam levantados 

alguns pontos sobre Redução de Danos (RD) no Brasil, ou seja, sobre as políticas 

aqui discutidas enquanto um “conjunto de estratégias voltadas para temas diversos 

como violência, prevenção e atenção em HIV/Aids (...), e suporte social a populações 

marginalizadas” (INGLEZ-DIAS, Aline et al, 2014). Entre as primeiras ações de RD no 

país, ocorridas no início dos anos 19908, estão a troca de seringas e agulhas usadas 

por outras novas e esterelizadas. A distribuição desses insumos visava, 

principalmente, o combate à epidemia de AIDS e, por esse motivo, os usuários de 

drogas injetáveis (UDI) (Ciência & Saúde Coletiva, 19(1):147-157, 2014). Em resumo, 

 
8 Mais especificamente na cidade de Santos (SP) em 1989; Salvador (BA) e Porto Alegre (RS) em 1995 - Página 

152 da Revista Ciência & Saúde Coletiva, 19(1):147-157, 2014. 
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a disseminação do HIV e as práticas voltadas aos UDI deram visibilidade e 

legitimaram estratégias que, mais tarde, subsidiaram mudanças nos regimentos das 

próprias políticas de drogas. 

Cabe enfatizar que os Programas de Redução de Danos (PRD) não se limitam 

às trocas de seringas; entre as medidas que os constituem também se inserem: a 

oferta de tratamento para dependência e doenças clínicas, vacinação, divulgação e 

distribuição de material educativo - além do fornecimento de preservativos e kits para 

consumo mais seguro. Essas são ações alinhadas com o propósito da RD: minimizar 

as consequências negativas do uso prejudicial das substâncias, levando em conta os 

aspectos multifatoriais envolvidos em cada contexto (BRASIL, 2012). 

Segundo o artigo - já mencionado - de Inglez-Diaz [et al], mais de 150 PRD 

eram atuantes no país no ano de 2003; o número evidencia a reprodução de casos 

bem-sucedidos, o que acabou por influenciar ações com foco no acompanhamento 

de usuários de álcool, crack e outras drogas, se unindo, ainda, a um contexto de 

decréscimo no número de UDI, de aumento do uso de crack (RUI, 2012), e de falta de 

acessibilidade da população em situação de rua aos dispositivos do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Tais fatores impulsionaram o surgimento de serviços públicos de saúde 

baseados nas estratégias de redução de danos (ERD), como é o caso do próprio 

CnaR. 

O pontapé inicial para a implementação e desenvolvimento das recentes 

políticas de cuidado em saúde voltadas para essa população foi dado em 1999 com 

o primeiro Consultório de Rua (CdeR) criado pelo Centro de Estudos e Terapia do 

Abuso de Drogas, vinculado ao campo da saúde mental – apenas em 2004, o CdeR 

passa a atuar como dispositivo da rede institucional9 (Engstrom EM, Teixeira MB, 

2016). Aqui cabe pontuar a diferença existente entre “Consultório de Rua” e 

“Consultório na Rua”, onde o primeiro foi um dispositivo da área Técnica de Saúde 

Mental para abordagem de problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, 

e o segundo foi criado como um dispositivo da Atenção Primária à Saúde (APS) com 

o objetivo de se ampliar a produção do cuidado para toda PSR, não se restringindo 

aos usuários com problemas de saúde mental – tal marco se deu no ano de 2011.   

 
9 Mais especificamente, ligado ao Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPS-AD). 
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De lá para cá, o caminho é curto, mas importante: diferentes cidades 

implementaram e ofertaram a esse grupo vulnerabilizado formas alternativas de 

cuidado e acompanhamento. Essas experiências proporcionaram não só a promoção 

do acesso aos serviços públicos de saúde ligados à Atenção Básica, mas também 

estimularam a construção de “laços sociais para aqueles em situação de exclusão 

social” (Engstrom EM, Teixeira MB, 2016, p. 2), pois consideraram que a inexistência 

de um endereço e/ou documento, bem como o estigma sofrido, limitavam – e ainda o 

fazem - sua chegada às unidades de saúde (BRASIL, 2010). 

É nesse contexto que o uso prejudicial de crack pela PSR, especificamente, 

fica bem marcado em alguns espaços urbanos na cidade do Rio de Janeiro (RJ), tendo 

sido um dos principais problemas apontados no diagnóstico situacional de 

Manguinhos - RJ feito pela Estratégia Saúde da Família (ESF) – constatação que 

acarretou na implementação do CnaR como estratégia de intervenção no território em 

setembro de 2011 (TEIXEIRA, 2011). O CnaR é formado por uma equipe itinerante 

multiprofissional que pode ser composta por médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem, psicólogo, assistente social e agente social, e deve atuar em parceira 

com a ESF e outros equipamentos sociais e de saúde no território (BRASIL, 2011). 

O município do Rio de Janeiro (RJ) é dividido em dez Áreas Programáticas (AP) 

(Figura 1), e tem atualmente sete equipes de CnaR distribuídas em seis AP, a saber: 

• 2 equipes pioneiras na AP 1.0 localizada no Centro (2010)10;  

• 1 equipe na AP 3.1, na região de Manguinhos (2011); 

• 1 equipe na AP 3.2 situada em Jacarezinho (2012); 

• 1 equipe na AP 5.3 localizada em Antares(2013); 

• 1 equipes na AP 3.3, em Acari (2015); 

• 1 equipe na AP 5.1 situada em Bangu (2015). 

 
10 Ano referente ao início das atividades de cada equipe de CnaR. 
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Figura 1 - Áreas Programáticas do Município do RJ 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, 2015 

O CnaR de Manguinhos está localizado em uma sala na Clínica da Família 

Victor Valla e está próximo a várias cenas de uso, facilitando o acesso dos usuários. 

Diversas ações são realizadas tanto na Clínica de Família como nos territórios onde 

os usuários vivem e circulam. Assim como outras equipes, os profissionais que 

promovem o atendimento nesta AP trabalham de acordo com as indicações postas no 

Manual sobre o Cuidado à Saúde junto a PSR, onde há reforço sobre a importância 

das ações dos dispositivos serem fundamentadas nas estratégias de RD (BRASIL, 

2012) – já citadas aqui. Não por acaso, foram os trabalhadores ligados ao CnaR de 

Manguinhos que possibilitaram as entrevistas e demais tipos de contato com a 

população envolvida na pesquisa. A troca estabelecida entre usuários-profissionais, 

bem como a relação de confiança construída entre os sujeitos só é possível porque o 

próprio serviço é baseado nas iniciativas da RD: promover o reconhecimento, a 

tolerância e a inclusão social ao garantir a liberdade de escolha do usuário que está 

em tratamento, não exigindo a abstinência daqueles que não desejam e/ou não têm 

sucesso na interrupção do uso das substâncias. 

Nesse sentido, os vínculos, as relações interpessoais e a solidariedade são 

fundamentais para a qualidade do atendimento em saúde. No contexto das políticas 

públicas e das práticas de saúde, as redes sociais e as articulações intersetoriais 

também são relevantes para a produção do cuidado integral. A rede social pode ser 

compreendida como um “conjunto de unidades sociais e de relações, diretas ou 

indiretas, que essas unidades estabelecem entre si, através de cadeias de extensão 

variável” (Mercklé, 2004, p.4) e pode ser fomada por indivíduos e coletividades através 
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dos vínculos que impulsionam diferentes tipos de trocas. Por esse motivo, o presente 

trabalho – influenciado pelo projeto desenvolvido11 através da pesquisa principal12 - 

associa o estudo e a compreensão das redes sociais com a Teoria da Dádiva de 

Marcel Mauss (MAUSS, 1985 [1923-1924]). 

Segundo Mauss, a dádiva (ou dom) se refere a um funcionamento da 

sociedade baseado numa tripla obrigatoriedade de “dar, receber e retribuir” os bens 

simbólicos e/ou materiais nas relações sociais.  Apesar dessa teoria ser resultado dos 

estudos em sociedades “primitivas”, o dom também pode explicar ações sociais da 

contemporaneidade, além de apontar a dimensão da solidariedade entre os sujeitos, 

se distanciando da lógica que compreende as relações sociais apenas de forma 

utilitarista (CAILLÉ, 1998).  Na verdade, existe uma concepção antiutilitarista na teoria 

de Marcel Mauss, já que a dádiva funciona como um operador sociológico criador de 

aliança, laços afetivos e ações solidárias. Ou seja, a dádiva está também em relações 

sociais pautadas pela cooperação – o interesse utilitarista acaba por ser subordinado 

ao dom antiutilitarista, uma vez que há, primeiro, noções de gratuidade e 

incondicionalidade na associação entre as pessoas e suas trocas (CUNHA, 2012), 

independente da natureza. Assim, é importante destacar que o paradigma da dádiva 

não nega o Estado ou o mercado e nem se coloca como seu extremo oposto. É sim 

um princípio presente, inclusive, na economia de mercado e na organização pública. 

Em resumo, é correto afirmar que nessa regra social criada por Mauss – dar, receber 

e devolver – está circulando muito mais que interesses puramente racionais; as 

relações envolvem sentimentos e obrigatoriedades que podem passar despercebidas 

pelos envolvidos. 

Desse modo, a teoria da dádiva também contribui para o entendimento de que 

o processo de cuidado envolve muito mais do que simplesmente atender e ser 

atendido, e reafirma a importância dos vínculos sociais e das relações de afetividade 

e solidariedade na produção do integral (LACERDA & MARTINS, 2013). Tendo em 

vista a importância das relações sociais no cotidiano da vida e no processo de saúde-

doença-cuidado (LACERDA, 2010), torna-se relevante compreender como os 

 
11 A constituição de Redes Sociais dos usuários de crack em situação de rua no território de Manguinhos 
e adjacências, Rio de Janeiro, Brasil (PIBIC-Fiocruz/CNPq). 
12 Usuários de Crack em Situação de Rua: limites e possibilidades à constituição de redes de apoio 
social” (PAPES VI/Fiocruz/CNPq)12. 
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usuários de crack em situação de rua (re)constroem seus vínculos e produzem novos 

arranjos sociais. Buscar entender de que forma são organizadas e atuam as redes 

sociais e intersetoriais pode contribuir para dar sustentabilidade às ações de cuidado 

integral às populações em situação de extrema vulnerabilidade social.  

Sendo o CnaR um dispositivo territorial que promove a saúde como prática 

socialmente construída (Engstrom EM, Teixeira MB, 2016), torna-se primordial 

desenvolver não apenas de que forma se dá o que circula nos vínculos estabelecidos 

nessa dimensão relacional, mas também a dinâmica das interações entre os atores – 

pontos muito enfatizados no debate dentro de redes sociais. Ao dar importância ao 

contexto sociopolítico e às características culturais locais dos envolvidos, a política de 

RD que permeia o atendimento feito pelas equipes acaba por dar base à associação 

que se faz neste trabalho entre a trajetória dos indivíduos assistidos e o processo de 

cuidado possibilitado pelos profissionais de saúde.  

 

3. A trajetória de João 

Pelos pontos destacados acima, este capítulo acompanha a história e os 

caminhos percorridos por João até sua condição de usuário de crack em situação de 

rua. A escolha desta entrevista se deu através do cruzamento das características 

individuais do entrevistado e o desenho sociodemográfico do perfil do sujeito desta 

pesquisa: jovem, adulto, homem, solteiro, “não branco”, com baixa escolaridade, que 

trabalha de forma esporádica e/ou autônoma, poliusuário e que passou por rupturas 

de vínculos marcantes em sua trajetória.  

É importante voltar a destacar que o perfil de todos os dez entrevistados 

correspondem a grande parte dessas características, onde seis eram mulheres e 

quatro eram homens, faixa etária entre 24 a 43 anos, grau de escolaridade variada 

entre ensino fundamental incompleto e nível universitário, sendo esse último 

registrado em apenas uma entrevista. A decisão por uma delas também passou pela 

análise de conteúdo com maior capacidade de demonstrar e relacionar os conceitos 

trazidos aqui. 
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Cabe reforçar que a análise desse material tem a proposta de elucidar sobre 

os conceitos aqui mencionados e suas conexões, fazendo ser possível identificar, 

descrever e elucidar sobre os rumos que se repetem na vida de indivíduos que 

partilham das mesmas circunstâncias. O intuito é que, através do destaque das falas, 

seja possível destrinchar o simbolismo de passagens que sintetizam toda a 

complexidade intrínseca a esses conceitos que, por sua vez, estão diretamente 

conectados com o debate existente em torno da droga e de seu uso por aqueles em 

situação de rua. 

3.1 “Já fui casado, já fui viúvo, agora sou namorado” 

João, trinta e sete anos de idade, viúvo e pai de duas filhas. Nascido no 

Andaraí, estudou até a segunda série, mas não completou porque foi expulso do 

colégio. Assim como tantos outros que vivem a mesma realidade que a sua, João 

possui uma trajetória complexa e desassosegada. Quando criança morava com os 

pais e mais três irmãos; aos dez anos passa pela separação dos dois e acaba indo 

morar com o pai, o irmão mais novo e a madrasta. Segundo ele, é nesse período que 

começa a frequentar a rua de forma mais assídua, fase que coincide com seu primeiro 

contato com drogas ilícitas através do uso da maconha. Após uma recorrência de 

desentendimentos com seu pai, volta a morar com a mãe e o padrasto pouco tempo 

depois. 

 

Mas, tipo assim, nos meus tempos de infância, quando eu vinha pra 

rua e voltava pra casa, eu estava com doze anos e pedi ao meu pai dois reais. 

Sabe o que meu pai falou pra mim? Que não ia me dar nada, que era pra 

mim arrumar na rua. Ainda me chamou de maconheiro! Virei as costas e saí 

saindo. Eu falei pra ele: “maluco, se tu ouvir eu falar pra tu uma benção, um 

bom dia, tu pode contar que eu vou estar muito drogado, muito drogado 

mesmo”. [...] Então, daí pra frente a conversa com meu pai já foi tudo 

diferente, sabe, tia? [...] Porque, tipo assim, pela minha mãe eu nunca usaria 

essa praga, pelo meu pai eu ia ser sempre um maconheiro mesmo, não tinha 

jeito, não. Depois que ele se separou da minha mãe, aí foi onde eu comecei 

a sair pra rua mesmo, igual um cachorro doido. (Trecho da entrevista com 

João, realizada em 28 de maio de 2014) 
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Dos dez aos doze anos passava mais tempo na rua que em qualquer casa que 

morou, enquanto estava fora trabalhava como “flanelinha” no Leblon e voltava apenas 

para dormir. Por questões com o padrasto que não foram tão desenvolvidas no 

decorrer da entrevista, resolve sair de casa de vez: 

 

Eu nunca gostei de ficar recebendo ordens, não. Aí, tipo, como lá em 

casa não tinha água, meu padrasto era muito preguiçoso, ficava me 

mandando o tempo todo, então, o que eu fiz? Vou meter o pé pra rua, eu já 

ficava o tempo todo na rua... 

 

Aos dezoito anos se casou com a mãe de suas duas filhas e trabalhou na 

CEASA13, na época da entrevista João não mantinha contato com nenhuma das três. 

Ao longo da vida se distanciou da família - mesmo sendo procurado por ela -, perdeu 

parentes muito próximos, como ele mesmo diz: “É triste, sabe?”. 

Além das idas e vindas conturbadas vivenciadas por João, as drogas lícitas 

e/ou ilícitas sempre estiveram presentes nos seus núcleos familiares. Sua mãe, pai, 

padrasto e irmãos sempre beberam cerveja em grande quantidade, assim como sua 

tia fazia com a cachaça, além dos dois primos que fumavam cigarro e consumiam 

cocaína – como ele também já fez um dia. Ou seja, fica claro que o contexto e a 

dinâmica em que esteve inserido desde criança promoveu a construção de laços 

extremamente fragilizados e vulneráveis, influenciando na situação de rua de João. O 

cenário evidencia também questões de classe, uma vez que todas as pessoas 

envolvidas nessa trajetória estão inseridas no sistema capitalista e ocupam lugares 

muito bem demarcados social e economicamente. Em resumo, esses dois pontos não 

estão dissociados (laços familiares fragilizados e classe); para Jessé Souza (2016, p. 

29) nossas decisões e atitudes – assim como nós mesmos - são resultado da 

sociedade e da socialização familiar, posto que: 

 
13 CEASA é a sigla para Centrais Estaduais de Abastecimento. As Ceasas são empresas estatais ou 
de capital misto (público e privado), destinadas a aprimorar a comercialização e distribuição de produtos 
hortifrutigranjeiros. 
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[...] ninguém “escolhe” ser pobre e diuturnamente humilhado. Como 

somos constituídos por herança familiar – e, portanto, por herança de classe, 

já que cada classe possui suas socializações familiares típicas – e por certos 

pressupostos emocionais e morais como capacidade de autodisciplina, de 

concentração, de pensamento e cálculo prospectivo etc., algumas classes 

são literalmente condenadas à marginalidade, enquanto outras ao sucesso 

mundano. (SOUZA, Crack e Exclusão Social, p. 35) 

 

Levando em conta a importância dos pontos destacados, não por acaso João 

é poliusuário e intercalou a combinação de substâncias ao longo de sua vida. A 

primeira vez que intercalou o uso de drogas diferentes tinha quatorze anos de idade 

e costumava variar o consumo entre maconha e cocaína, seguido da cola e da 

benzina14. Na época da entrevista, o álcool e o cigarro eram os principais associados 

ao uso que faz do crack, o que corrobora o dado comportamental de que drogas lícitas, 

principalmente o álcool e o tabaco, são as mais frequentemente consumidas por 

usuários que interagem com cenas abertas de uso (BASTOS & BERTONI, 2014) – 

como já mencionado no primeiro capítulo deste trabalho.  

Assim, fica evidente que diferentes formas de ruptura de vínculos ocorreram 

em momentos e fases distintas de sua vida; essa é uma característica presente em 

muitas histórias da PSR que se coloca como um dos principais motivos que levam à 

rua, junto com o desemprego e o uso prejudicial das drogas15. Essas constatações e 

as colocações feitas por João em sua entrevista revelam como esses usuários 

possuem uma trajetória permeada de ausências, seja ela no campo afetivo ou social. 

A ida e permanência na rua podem, então, ser entendidas como consequências das 

carências sofridas no cotidiano e no impacto que elas geram no indivíduo. Ao ser 

questionado sobre um reencontro que teve com sua mãe após quatro anos sem vê-

la, João respondeu:  

 

 
14 Solvente tóxico utilizado na composição do lança-perfume. 
15 Resultados preliminares das análises da pesquisa que possibilitou este trabalho (Fiocruz/CNPq), que 
está em consonância com dados levantados pela Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack (BASTOS 
& BERTONI, 2014). 
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Foi um encontro muito emocionante, sabe? Uma pessoa que vem te 

cuidando já desde novinho, chega um certo momento que tu se distancia... É 

interessante, sabe? Ao mesmo tempo é emocionante, ao mesmo tempo é 

triste, sabe? Porque perdi minha vó, perdi minha tia, perdi minha prima. [...] 

Porque, tipo assim, eu falei pra minha mãe que depois que eu perdesse a 

minha avó eu não ia mais pra lá não. Minha vó que era meu tronco, sabe? 

[...] Minha vó que sempre cuidou de mim. 

 

Nesse contexto, é correto afirmar que, em conjunto com as dores afetivas 

relacionadas aos núcleos íntimos e familiares, João - e a maior parte da PSR – 

também passa pelo sofrimento ético-político consequente do estado de exceção que 

se faz presente antes mesmo de ser reconhecido como pessoa em situação de rua. 

Ou seja, nessa classe ficam visíveis as deficiências no âmbito dos direitos legais e da 

construção de cidadania, tão necessários para inserção dos indivíduos na dinâmica 

da sociedade moderna que cobra de todos “capital cultural” e condições emocionais 

bem estruturadas para integrar, por exemplo, o mercado de trabalho (SOUZA, 2016). 

Assim,  é simples identificar como a reprodução desta classe vulnerabilizada e 

a herança familiar se dão. Posto que o vínculo é uma estrutura dinâmica que liga o 

sujeito ao mundo externo construindo a rede de relações sociais, ao vivenciar uma 

experiência negativa dessa formação – abandono e exclusão social, por exemplo -, o 

sujeito acaba por reproduzir padrões intimamente conhecidos que influenciaram em 

sua situação de rua, mesmo que inconscientemente. No caso de João, ele reproduz 

as ausências sofridas o quanto pode, promovendo a manutenção dessa “herança” 

através da não-relação com as filhas, parentes que moram próximo ou a mãe que o 

procura: 

 

Eu gosto de ficar sozinho, tem uns parentes meus que moram ali. Ele 

[um primo] me chama pra ir pra lá, mas eu não quero, não, me deixa por aqui 

mesmo, quero ficar sozinho. [...] Com as filhas, então, piorou, tia! [sobre ter 

contato com elas] [...] Isso é uma coisa que eu trago desde os meus dez anos, 

com dez anos de idade eu já comecei a parar na rua. Então, quer dizer, eu 

vinha e o máximo que eu ficava eram dois dias e eu comecei a ficar um ano, 

dois anos, três anos... Acostumei na rua, então, quer dizer... 
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Assim, a realidade da PSR usuária de crack é carregada de simbolismos e 

dinâmicas que, geralmente, são desconhecidas por quem não enxerga esse grupo 

invisibilizado. Entender e se encaixar nesse território de novas regras sociais é um 

processo, inclusive para quem nunca esteve completamente integrado de maneira 

saudável no sistema vigente. 

3.2  “Quem pensa errado morre cedo, tia!” A dinâmica da rua 

Diferente do que se pensa comumente, muitas das vezes não é a droga que 

leva à rua – como já foi elucidado aqui. O que acontece, geralmente, é que o crack 

surge na vida de parte da PSR como uma estratégia de sobrevivência ao território 

hostil que a rua pode ser em determinados momentos. São muitos os relatos em que 

o medo e a violência da cidade se fazem presentes no cotidiano, influenciando formas 

de comportamento e tomadas de decisão. Durante a entrevista, João chegou a 

assinalar três exemplos. O primeiro está diretamente ligado ao “tipo de conduta” que 

o indivíduo leva na rua. Segundo ele é preciso estar sempre atento, pois: 

 

Iguais nós somos, todos iguais, né, tia? A única diferença é que uns 

pensam diferente: uns pensam certo e outros pensam errado. [...] Quem 

pensa errado more cedo, tia! Faz besteira! Aqueles ali, às vezes, vive só por 

um ou dois anos. [...] Eu falo para os meus amigos: ‘não faz isso, é 

pilantragem’, por mais que a onda da droga seja onda violenta, mas, pô... [...] 

É que ela descontrola o ser humano, se o cara não tiver uma mente madura, 

o cara faz besteira. 

 

Para João, é muito importante não “pensar errado”, mesmo que isso seja 

diferente do que eles chamam de esquilingar, ou seja, roubar pequenas quantidades 

de alguém que também dorme na rua: “esquilingar é quando dorme e está com uma 

moedinha no bolso”; roubar de algum morador da comunidade do território é ato muito 

mais preocupante e pode gerar consequências graves. Entre as sanções está a 

proibição de voltar ao local que o delito foi cometido, caso contrário as penalidades 

podem ser ainda mais bruscas - ele mesmo tem receio de tentar voltar para o bairro 

em que chegou a constituir família. 
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Lá a máfia é forte! Lá não tem boca de fumo, nem contrabando, não! 

Lá os caras matam mesmo. [...] Ô tia, eu fui espancado lá por causa de um 

baseado, se não fosse meu sogro eu tava morto! Os caras lá matariam eu. 

 

Por motivos como esses, João nos conta que não é indicado confiar em toda e 

qualquer pessoa da cracolândia, por isso explica que na rua existem três tipos de 

relação: com (1) o amigo puro, aquele “que te compreende, que pode desabafar os 

teus problemas e a gente fica dando umas risadinhas entre nós mesmos”; com (2) o 

amigo urso são os amigos falsos que, em períodos de fissura, pode entregar o outro 

pra alguém que quer fazer mal por algumas pedras de crack; e com o inimigo, que 

dispensa apresentações. Essa diferenciação é o segundo exemplo dado para que 

seja possível entender que a vida na rua te exige atenção a qualquer hora e por 

qualquer coisa. 

O terceiro exemplo é baseado nas dificuldades encontradas para conseguir 

algo que pode ser considerado simples para tantas pessoas: dormir. Certas vezes, os 

impasses são com as pessoas que moram próximo às cracolândias e se incomodam 

com a presença dos que tentam deitar próximo às residências. Em outros momentos, 

o medo de ser atacado durante a noite, por exemplo, e a disputa por locais mais 

seguros e/ou mais confortáveis – na medida do possível – torna o descanso um 

privilégio, mesmo quando esse recorte se limita a PSR. 

 

Quando eu cheguei ali entrei na porrada com um homem porque ele 

estava no meu colchão, fiquei quatro dias sem dormir, quatro dias acordado 

e quando eu vim pra dormir o cara falou: ‘Não, não tem mais colchão’, eu 

falei: ‘O que? [...] Maluco, levanta que eu vou dormir, bora, rala’. Aí quando 

eu chego lá já tem outro deitado lá na minha cama. 

 

Levando em conta apenas três de tantos aspectos que faz a rua ser um lugar 

hostil quando falamos de acolhimento e segurança, torna-se necessário, em certa 

medida, construir mecanismos de suporte a um modo de vida precário e exaustivo. É 

nesse cenário de escassez de oferta de cuidados a essa população que o crack, como 
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dito anteriormente, aparece na trajetória desses indivíduos: como estratégia de 

sobrevivência. Em um contexto onde rotinas consideradas básicas - como dormir, 

comer, transitar, se hidratar e se limpar – requerem desgaste emocional, psicológico 

e físico, para além de se ter um preço, o crack surge como possível solução para o 

que vira problema. 

 

Eu fico uma semana acordado só fumando. Tira o sono, tia. Tira 

sono, tira fome. [...] Quando eu tô consumindo a droga não consigo beber 

nem água! [...] Quando eu não tô fumando, eu tô  dormindo, tia. Enquanto eu 

tô garimpando, eu tô fumando. [...] A cachaça é que me controla no crack, tia. 

 

Significa dizer que, com o objetivo de suportar as adversidades que permeiam 

a rotina da rua, o crack é aliado em driblar as sensações negativas presentes em não 

dormir ou não comer, por exemplo. Ainda assim, é uma população que se ocupa com 

o trabalho, sendo a reciclagem a principal atividade exercida pela PSR - como aponta 

De Lucca (2011) ao traçar um paralelo entre a história do grupo e o garimpo.  

Em vista dos pontos destacados, não é anormal que os usuários de crack em 

situação de rua adoeçam. A própria droga, a falta de recursos e o território que 

frequentam colaboram para o surgimento de diversos tipos de enfermidade: 

problemas respiratórios, machucados, DSTs...  

 

Antes de eu vir pra cá, tia, lá dentro do Jacaré tinha uma cracolândia 

chamada Inferninho [...], só tinha uma entrada e uma saída, não tinha janela, 

não tinha nada. Então, quer dizer, todo mundo respirando o ar de todo mundo. 

E ali eu não sei se foi uma tuberculose, sei lá, eu sei que eu peguei uma 

doença braba ali, tia. Eu não conseguia fazer nada, não conseguia nem me 

levantar, pra beber uma água era difícil e os amigos ursos passavam direto. 

Aí teve um dia que eu cismei de reagir, reagi, eu mesmo, sozinho, [...]. 

Demorei três horas e meia pra ir pra UPA. Anemia! [...] Lá também era só 

água, nesse inferninho. 

 



 

30 

 

Com sintomas latentes ou não, alguns usuários chegam a buscar auxílio do 

SUS, porém, como já mencionado neste trabalho, diversos fatores tornam esse 

acesso dificultado. Por isso, ao pensar sobre todas as dificuldades enfrentadas pela 

PSR usuária de crack, fica fácil compreender a importância de uma equipe de CnaR 

nos territórios mais vulneráveis, principalmente por se regerem pela ERD, onde 

vínculo e e estabelecimento de relações de confiança entre usuários e profissionais 

são primordiais para a garantia não só do atendimento, mas de todo o processo do 

cuidado em saúde. 

3.3  “Vou te dar uma moral, Rodrigo!” Construindo novos vínculos16 

Até aqui fica evidente que a trajetória da PSR usuária de crack é marcada por 

uma sucessão de rupturas de vínculos importantes e de ausências de suportes 

necessários para uma vida digna, com saúde e educação. Independente do motivo 

que leva alguém à rua, é comum ouvir dos usuários que nela você está sozinho e que, 

muitas das vezes, é melhor assim – como já evidenciado em falas do João durante 

sua entrevista. Porém, na prática, é perceptível que as dificuldades impostas pela rua 

impulsionam a construção de vínculos que podem garantir direitos até então 

negligenciados. 

Em territórios em que o CnaR atua - sendo este um dispositivo territorial que 

busca promover o acesso à Atenção Básica pelo grupo vulnerável aqui estudado – a 

trajetória de grande parte desses indivíduos encontra nova fase: a de construção de 

novos vínculos. Através do objetivo de promover um cuidado integral na perspectiva 

da RD, a equipe de CnaR acaba por estabelecer relações de confiança com os 

usuários. Ao mesmo tempo, não significa dizer que essa é a única forma que a PSR, 

em geral, encontra de firmar conexões – pelo contrário: 

 

Assim, eu estou quase namorando. Ela não usa crack, não, tia. Ela 

quer até me dar um apoio, sabe, tia? Mas só que eu falei pra ela que no 

momento eu tô meio desconectado. [...] Pra começar uma convivência a dois 

é uma coisa muito séria... [...] Como diz o ditado: “quem casa, quer casa”. [...] 

 
16 Rodrigo é nome fictício dado ao agente comunitário de saúde (ACS) que integrava a equipe de CnaR, em 

Manguinhos. 
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Eu gosto de morar na rua porque eu durmo a hora que eu quero, trabalho a 

hora que eu quero... [...] Ela mora numa invasão, eu não vou ficar morando 

com ela na rua, né, tia? [...] Esse aí que é o problema todo. 

 

Ao contar que mantém um relacionamento com uma pessoa enquanto está em 

situação de rua, João demonstra que é possível construir trocas positivas mesmo 

nesse contexto. Ainda que não seja um movimento generalizado, há também muita 

interação com a comunidade local. Nesse caso, João conta com alguns poucos 

moradores e trabalhadores do território que acabam integrando sua rede de apoio 

social: 

Gilmar é meu padrinho, sabe, tia? Ele é zelador daquele prédio ali da 

frente. [...] Esse é amigo puro! Padrinho porque tudo o que eu precisasse ele 

estava lá pra me ajudar, ele separa as reciclagens pra mim... Aí, às vezes, 

pede pra dar uma forcinha pra ele, né? “Pô, hoje estou a fim de ir embora 

mais cedo que eu tenho um encontro marcado com a Dona Maria”, eu falo: 

“mas vai demorar?”. Às vezes me dá dois reais, cinco reais,: “ó, mas não vai 

usar droga não, hein”. 

 

A tia Maria é uma ótima ajudante, todo dia ela manda eu ir lá! Ela fala pra 

mim: “Você tem que ficar um preto forte que, às vezes, eu vou precisar de tu”. 

Que, às vezes, eu ia lá quando ela precisava fazer uma limpeza no terreno, 

sabe? [...] Eu não gosto de cobrar ela, não, sabe, tia? “Ah, vai me cobrar 

quanto?”, “Pô, tia, eu não vou nem cobrar a senhora, que é até sem vergonha 

da minha pessoa, mas eu vou limpar pra você o terreno”. Aí o que eu fiz? 

Peguei um tesourão, abaixei o mato todinho pra ela, tirei, passei o garfo, 

deixei tudo limpinho... Ela me deu uma feijoada, que feijoada! 

 

Em resumo, ainda que o dinheiro circule em algumas situações, nao é ele que 

impera nos relacionamentos estabelecidos a partir da condição de rua de João. Essa 

que ocorre também através de favores e recompenas não está justificada em si. Pelo 

contrário, há muito mais nesse tipo de vínculo: as trocas simbólicas existentes entre 

elas, e que elas não se limitam ao utilitarismo mercadológico construído apenas por 

homo economicus. Segundo Lanna (2000), para Mauss (MAUSS, 1985 [1923-1924]), 
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mesmo que seja possível isolar o lado econômico das trocas, haverão nelas aspectos 

religiosos, políticos e até estéticos (que se relacionam com os objetos, por exemplo). 

Portanto, “as trocas são simultaneamente voluntárias e obrigatórias, interessadas e 

desinteressadas, mas também simultaneamente úteis e simbólicas” (LANNA, 2000). 

“Na dádiva, o interesse é mais do ser do que do ter, e seu sentido amplia ao 

entendermos a obrigação e o interesse juntos à espontaneidade, à reciprocidade, à 

liberdade dos atores sociais e ao prazer do dom” (CAILLÉ, 1998, apud LACERDA & 

MARTINS, 2013). Por isso, é importante que esses elementos não sejam 

compreendidos de modo isolado, mas a partir de sua ação conjunta e integrada 

(CAILLÉ, 1998), posto que constituem um dos pilares da dádiva. 

Ou seja, ainda que a questão monetária reapareça nos contatos próximos de 

João, por exemplo, ela não se faz única, uma vez que nela circulam símbolos que 

garantem outros aspectos relevantes para ambos os lados. No caso de João, manter 

“amizades puras” significa vivenciar experiências de afeto, solidariedade e até mesmo 

de direito, pois “trata-se, no fundo, de misturas. Misturam-se as almas nas coisas, 

misturam-se as coisas nas almas” (MAUSS, 2003, p. 212), além de propiciar 

reconhecimento em uma trajetória tida, até então, como invisível. 

Tal constatação fica mais evidente nos processos de cuidado promovido pelas 

equipes de CnaR. É possível ter essa visibilidade através do contato de João e 

Rodrigo, agente comunitário de saúde (ACS) e um dos facilitadores da pesquisa ao 

auxiliar nas idas à campo, por exemplo. Sempre lembrado por João durante a 

conversa, aparecia de vez em quando durante a investigação e sempre mantinha 

comunicação descontraída e humorada com ele. Ainda que aqui esteja sendo 

analisado o material de apenas uma entrevista, vale registrar neste tópico colocações 

de Rodrigo em sua entrevista: 

 

Eu vejo eles com igualdade, eu não vejo eles como pessoas 

diferentes, porque você foi na rua... Lá na rua você viu, eles tratam a gente 

melhor que o domiciliado. Quando eu trabalhava com domiciliado eles, às 

vezes, me xingavam [...] Quando eles não tinham o que eles queriam, eles 

me ofendiam. O morador de rua se eu não posso atendê-lo, por exemplo: tem 

três ali aguardando, entendeu? Se eu não posso atendê-lo agora eu vou 
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explicar e eles ainda me pedem obrigado. [...] Porque o domiciliado ele olha 

e acha que ele paga o seu salário por você trabalhar em um órgão público. E 

o morador de rua ele te vê com igualdade, ele te trata não como ele pagando 

o seu salário, mesmo que muitos deles também compram as coisas, 

entendeu? Mas ele te vê com igualdade, eles te tratam com igualdade. 

 

Na fala de Rodrigo fica evidente a importância do reconhecimento entre os 

envolvidos, ou seja, o desabafo sobre os tipos de atendimento e a forma com que o 

profissional é visto pela PSR demonstram que muito mais que cumprir papéis sociais 

bem demarcados pelas estruturas modernas, as relações estão imbuídas de 

significados que legitimam e fundamentam ações diárias, dos dois lados. O 

reconhecimento depende da socialização e é a partir das interações sociais e do 

encontro que é possível reconhecer o outro. No momento que alguém se sente 

reconhecido, ele também se entende como um sujeito com valores e singularidades, 

por sua vez, ao reconhecer o outro, este admite seu valor enquanto sujeito (Caillé, 

2008). Nesse processo de reconhecimento recíproco os valores sociais estão em jogo, 

indicando que todos querem ser reconhecidos pelos atores que de fato tenham 

legitimidade para reconhecer.  

Também é isso o que ocorre e explica os sentimentos existentes na relação 

entre João e Rodrigo e, claro, entre muitos profissionais da equipe de CnaR e os 

usários de crack em situação de rua em geral. Ao comentar sobre o reencontro com 

a mãe – já mencionado aqui -, João já havia contado que o ACS sempre se ofereceu 

para cortar seu cabelo e fazer sua barba através de iniciativas que o profissional 

organizava na comunidade – com essa ação, chegava a cortar o cabelo de vinte 

pessoas em situação de rua. Por algum motivo não dito, ele nunca aceitou, mas 

quando decidiu que veria a mãe, Rodrigo foi a pessoa que procurou. 

 

Lá em casa eu sempre fui acostumado com o cabelo baixinho e 

chegar em  casa com o cabelão grandão, tá arriscado até matar minha mãe 

do coração! [...] Tem um rapaz aqui, que é vizinho de onde minha mãe mora, 

ele sempre falava pra mim: ‘vai em casa, tua mãe quer te ver, meu amigo...’. 

Aí eu: ‘ó, vou lá no domingo’. Aí eu falei: ‘Aí, Rodrigo! Vamos lá tirar essa 
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barba, vou te dar uma moral, Rodrigo: vai tirar minha barba e ainda vou deixar 

você tirar o cabelo!’. 

 

O ciclo contínuo de reconhecer o outro, ser reconhecido e de reconhecimento 

de si próprio ativa o movimento de dar-receber-retribuir, aproximando a teoria do 

reconhecimento à teoria social da dádiva (CAILLÉ, 2008; MARTINS, 2009; LACERDA, 

2010). A circulação da dádiva está nas relações sociais mesmo quando essas existem 

como parte dos sistemas públicos. Ou seja, a dádiva está penetrada no Estado e 

dentro dele opera num caminho difuso, ainda que teoricamente regida por leis 

mercadológicas e utilitárias. Rodrigo trabalha porque é imprescindível o aporte 

financeiro para manter a si e sua família; João, através da busca ativa17 - ou não -, 

precisa, vem ou outra, de atenção e cuidado que só uma unidade de saúde por 

oferecer. Ambos carregam vivências e experiências que ditam as inúmeras formas de 

se relacionar com o outro e, sendo um “amigo puro”, por exemplo, os símbolos e trocas 

serão de uma natureza que não as que existem com “amigos ursos”. Para Rodrigo e 

João é valoroso ser bem tratado, seja porque você está apenas exercendo sua 

profissão ou porque geralmente não é tratado desse modo. Essa dimensão relacional 

que pode ser lida como um aspecto emocional das conexões estabelecidas entre as 

pessoas, pode também ser entendida como dádiva: “um sistema social complexo, 

constituído a partir da tríade de doação, recepção e retribuição, que enfatiza o valor 

do vínculo social e a dimensão simbólica dos dons circulantes” 

(CAILLÉ, 1998; GODBOUT, 2007, apud LACERDA & MARTINS, 2013).  

Retornando para ao debate que se limita à trajetória da PSR usuária de crack, 

em contraste com as rupturas já sofridas, toma lugar a construção de vínculos entre 

as pessoas presentes em um mesmo território – seja entre os usuários ou entre estes 

e os agentes comunitários de saúde, por exemplo. Nesse cenário composto por 

usuários e indivíduos envolvidos no tratamento deles, o estigma e a exclusão social 

promovidos pelo restante da sociedade não encontra lugar para se fixar. Essa 

realidade que dá espaço para a sensação de pertencimento se torna imprescindível 

no processo de cuidado. Por isso, ao discutir redes sociais construídas entre a PSR 

 
17 “Ir à procura de indivíduos com o fim de uma identificação sintomática, principalmente das doenças e agravos 
de notificação compulsória" (Lemke, AR; Silva, NA, 2010). 
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usuária de crack, a teoria da dádiva (MAUSS, 1985 [1923-1924]) aparece para 

contribuir: não existe no território conhecido como cracolândia apenas trocas - 

materiais e simbólicas – negativas; considerar essa inverdade é, mais uma vez, 

estigmatizar essa população e estereotipar sua vivência. É assim que a construção 

de novos vínculos, onde circulam dons saudáveis e positivos, consegue fomentar nos 

usuários um desejo de mudança, sentimento tão escasso entre eles. 

O quanto as relações e os novos vínculos podem influenciar na mudança de 

trajetória dos indivíduos que fazem uso abusivo de crack, álcool e outras drogas? 

Primeiramente, é necessário pontuar que toda e qualquer ação que amenize as dores 

– físicas, psicológicas e/ou emocionais – e adversidades presentes em compor a PSR 

são válidas e devem ser reconhecidas como parte importante das possibilidades de 

mudança na situação de rua, bem como no uso de drogas que prejudicam a saúde e 

o bem-estar social do indivíduo. Em segundo lugar, para começar a vislumbrar tais 

mudanças, são primordiais condições estruturais que garantam que o processo de 

cuidado ocorra de forma humanizada, respeitando limitações e vontades de cada um, 

ou seja, redes de apoio sócio-comunitárias, técnicas e institucional apoiadas em ações 

e dispositivos regidos, por exemplo, por estratégias de RD.  

Para Jessé Souza (2016), todo processo de reinserção social que se proponha 

eficaz não pode ignorar as lacunas deixadas pela trajetória dos usuários e deve, em 

certa medida, suprir essas carências que se fizeram presentes até então – sejam elas 

familiares ou governamentais. Para além de compreender e tentar superar as 

necessidades de suporte, é preciso conhecer os mecanismos de exclusão desses 

indivíduos e de que forma a manutenção da invisibilidade forçada desse grupo ocorre, 

pois através da assimilação da “força concreta e material dos estigmas que conduzem 

ao desespero do comportamento autodestrutivo” (SOUZA, 2016) percebe-se, 

inclusive, a violência material e simbólica que afeta os sujeitos. 

Considera-se estigma quando há uma discrepância entre a identidade social 

virtual (o caráter que imputamos ao indivíduo) e a sua identidade social real (os 

atributos que o indivíduo possui na realidade), ou seja, quando alguma característica 

possui “efeito de descrédito muito grande - algumas vezes ele também é considerado 

um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem - e constitui uma discrepância específica 

entre identidade social virtual e a identidade social real” (GOFFMAN, 1988, p. 11). 
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Desse modo, o estigma é utilizado para referir a um atributo profundamente 

depreciativo e à generalização que se faz de questões sociais. O termo “cracudos” – 

usado atualmente para se referir aos usuários de crack em situação de rua que se 

encontram em grandes cenas de uso ou espaços abertos denominadas “cracolândias” 

- é um termo estigmatizante usado pela sociedade, e reforçado tanto por ela, quanto 

pela mídia. Do mesmo modo, o fenômeno “cracolândia” é repleto desse descrédito 

que une o estigma da droga com o da PSR. 

Com tantos fatores – internos e externos – para superar as circunstâncias 

vividas, é complexo para quem faz uso abusivo de qualquer droga dominar momentos 

e pensamentos essenciais para passar por situações como essa, pois o simples 

movimento de planejar o futuro parece dificultoso e desgastante demais. Ao serem 

questionados sobre como se viam no futuro, em poucos anos, algumas respostas se 

assemelhavam quando a conclusão era que, muito provavelmente, podiam estar 

mortos. Outros, ainda se viam em contextos completamente diferentes, mas logo 

paravam de desenvolver tudo que imaginavam ser um futuro positivo para dizer o 

quanto seria difícil conseguir tudo que verbalizavam, pois é preciso muita dedicação 

e o vício acaba por ser ponto negativo nessas tentativas de mudança. Segundo Jessé 

Souza (2016), auxiliar na reconstrução da noção de futuro dessas pessoas - mesmo 

que ela signifique horas e dias a frente – é oferecer alguma capacidade prospectiva a 

alguém que entende o futuro como inexistente, uma vez que a “capacidade de articular 

e planejar o próprio futuro são ‘privilégios de classe’” (idem). Tal fato está bem 

elucidado na entrevista de João: 

 

Vontade até tenho [de parar de usar crack], o problema é quando o 

[...] empresário do capeta manda, tia. Ele sempre chega com o copo, um 

isqueiro na mão, um cigarro aceso e uma pedra dentro do copo: “e aí, João, 

chega aí, parceiro, dá um puxo”. [...] Eu queria me imaginar careta, sabe? 

Careta mesmo! Tipo assim, construir uma nova família... Ter uma vida 

familiar, sabe, tia? Às vezes eu tenho dificuldade pra pensar no amanhã. 

[...] Acho que tem que voltar do zero de novo, sabia? Pra antes de eu 

conhecer essas pragas dessas drogas. [...]  
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Assim, é compreensível a importância de equipes de CnaR em territórios 

vulneráveis como o de Manguinhos. Para Ayres (2009), a atitude cuidadora em saúde 

se concretiza na relação entre sujeitos que buscam efetivar uma ação terapêutica, o 

que exige a interação entre saberes técnicos e práticos, com o intuito de produzir 

ações assistenciais humanizadas através do estabelecimento de vínculos, de atitudes 

que respeitem os modos de produzir e buscar saúde. Em resumo, o caráter efetivo do 

cuidado em saúde se constrói em atitudes de diálogo e encontros entre sujeitos, no 

exercício de uma sabedoria prática apoiada na tecnologia, mas não resumida a ela.  

Por isso, a produção do cuidado das equipes que trabalham com PSR – 

segundo análises de Passos et al. (2014) – se concretiza na rede de relações de 

corresponsabilidade estabelecida entre sujeitos num determinado território. Ou seja, 

ainda que cada cuidador, individualmente, trabalhe de acordo com técnicas que 

respeitem o modo de vida das pessoas e transforme suas práticas sociais visando a 

garantia de direitos dos seus pacientes – tendo um posicionamento ético e político - , 

é necessário que pontes entre os diferentes dispositivos de saúde existam de forma 

eficaz e duradoura, no intuito de pensar e realizar a manuntenção de um 

acompanhamento integral de qualidade que garanta a construção de redes 

fortalecidas.  

Por fim, na permanente sobreposição do ciclo da dádiva, não se pode 

reconhecer definitivamente quem é o doador e o recebedor, “o que dá, o que recebe, 

o que pede e o que retribuindo com outra dádiva relança o ciclo completo” (CAILLÉ, 

2014, p. 54). Negando todo esse processo como ato de piedade e/ou caridade, aquele 

que recebe cuidados também é compreendido como um doador, já que o fato de pedir 

e de saber receber já é, em si, uma dádiva. É possível, portanto, conservar uma 

dimensão de reciprocidade das dádivas e dos reconhecimentos até mesmo no caso 

de uma assimetria entre o cuidador e aquele que é cuidado como, por exemplo, nos 

casos de vulnerabilidade em que aquele que não tem o poder de retribuir não tenha 

negada a sua dimensão de sujeito. Talvez isso, sim, exemplifique o que constrói as 

relações de confiança dos sujeitos deste trabalho, mesmo após sucessivas rupturas: 

o poder de doação que ambos ainda detém, afinal: 
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Uma parte considerável da nossa moral e da nossa própria vida 

permanece sempre nesta atmosfera da dádiva, da obrigação e ao mesmo 

tempo da liberdade. Felizmente, nem tudo está ainda classificado em termos 

de compras e venda. As coisas têm ainda um valor e de sentimento para além 

do seu valor venal, supondo a existência de valores que sejam apenas deste 

gênero. Não temos senão uma moral de mercadores. Restam-nos pessoas e 

classes que mantêm ainda os costumes de antigamente e quase todos nós 

nos sujeitamos a eles, pelo menos em certas épocas do ano ou em certas 

ocasiões. (MAUSS, Edições 70, 1950, p.175) 

4. Conclusão 

A visão hegemônica difundida sobre o crack constrói uma narrativa sobre a 

droga em si: os discursos sobre o poder corrosivo e degenerativo da droga são 

recorrentes e costumam estampar a capa dos jornais, revistas e matérias televisivas. 

Esse tipo de abordagem escolhido pelos meios de comunicação, e pelo próprio poder 

público, acaba por invisibilizar as relações sociais e o contexto dos usuários. 

 Além do mais,  apesar de diversos estudos atuais tratarem sobre usuários de 

crack em situação de rua e cracolândia, ainda assim há uma tendência de enfoque na 

droga. O que se quer dizer aqui é que, comumente, os estudos não consideram as 

experiências e vivências que possivelmente influenciaram a trajetória do indivíduo 

enquanto usuário e/ou sua situação de rua. Na contramão desse costume, em uma 

etnografia sobre pessoas ligadas ao comércio do crack num bairro da cidade de Nova 

York, Philippe Bourgois (1996, p. 8) julga o abuso do crack nas áreas pobres das 

grandes cidades como “meramente um sintoma”, um símbolo vivo da dinâmica social 

de marginalização e alienação, que toma a droga como seu nível mais visível entre 

os fatos que realmente tornam o cotidiano dessas regiões brutal. 

Tudo isso tem a ver não só com a constituição do que Jessé Souza (2016) 

denomina “ralé brasileira” (grupo em que a PSR usuária de crack se encaixa), mas, 

também, com historicidade, já que o desenvolvimento da urbanização e da 

industrialização se unem “ao processo de libertação dos escravos sem qualquer ajuda 

e abandonados à própria sorte (ou azar)” (SOUZA, 2016), e fazem com que jamais 

haja “qualquer consciência da necessidade de resgatar pessoas que, ex-escravas ou 

mestiços empobrecidos, passaram a formar a classe dos desclassificados no Brasil 

moderno” (idem). Significa dizer que a escravidão reflete nos dias atuais e repete 
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símbolos muito bem reconhecidos, como a cor da pele e a exploração “do corpo” 

através de atividades puramente físicas e duras, por exemplo. 

Em resumo, a própria cidade e o sistema que rege sua dinâmica, influenciam 

nas negligências que permeiam a trajetória dos sujeitos. Por isso, ao longo do trabalho 

busquei demonstrar como a PSR se encontra desemparada em termos de 

direitos humanos e como este grupo social, apesar de estar à margem da 

grande parte dos planejamentos estatais, se se faz presente neles e sofre 

diretamente com as intervenções elitizadas. Por esse motivo não os considero 

excluídos, mas “incluídos no sistema capitalista de forma perversa e desigual” 

(LACERDA, 2012). Essas pessoas vivem, literalmente, nas ruas, participam da cidade 

“modernizada”, são capazes de interferir e reinventar espaços produzidos pelo capital 

– por necessidade – e são sufocados todos os dias pelas políticas higienistas de 

urbanização que provocam mudanças diretas na maneira de resistir aos preconceitos 

da sociedade, gerados pela constituição de um novo estilo de vida.  

Assim, em uma realidade onde os desprovidos de um endereço residencial, por 

exemplo, podem e chegam a modificar o espaço que habitam, a lógica do sistema em 

que “ter” significa fazer parte e interferir na dinâmica em que se vive, acaba por forçar 

a exclusão de quem não pode comprar. A ideia de “estilo de vida” não só alimenta 

uma nova maneira de viver consumindo, mas influencia a degradação de quem não é 

bem-vindo a circular em propriedades destinadas a quem se sente convidado a gastar. 

Assim, nesse novo “padrão para a socialização humana” (Nafstad et al. 2007), a 

qualidade de vida enquanto um “produto a ser vendido” faz o individualismo crescer, 

a coletividade definhar – e ações políticas voltadas para a comunidade serem 

ignoradas. Todo esse caminho prejudica, inclusive, a circulação de dádiva: território 

de trocas positivas, simbólicas e agregadoras.  

 Desta forma, fica o questionamento: se a PSR usuária de crack não está apta 

a consumir os espaços elitizados, se ela é constantemente empurrada para regiões 

menos atendidas e não consegue – por estigma ou poder monetário – acessar às 

facilidades oferecidas pelas transformações ocorridas no mundo moderno, qual é o 

lugar destinado a esse grupo? Para mim, sobram a uma população invisibilizada os 

não-lugares que, para Augé (2006 apud SÁ, 2012), são característicos da sociedade 

moderna e estão em contraste com os “lugares antropológicos”, que “privilegiam as 
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dimensões identitárias, históricas e relacionais” (idem). Ou seja, resta à PSR toda 

construção que visa facilitar as ações cotidianas de classes pouco e/ou muito mais 

privilegiadas: as autoestradas, os viadutos, os hipermercados e caixas de banco, por 

exemplo. Ainda que a PSR não utilize efetivamente esses espaços, é possível 

visualizar a maneira como eles participam de um cotidiano que não nos deixa 

perceber a crueldade das relações atuais, cada vez mais distanciadas. 

A mulher que carrega seu filho recém-nascido no braço e vive na rua com ele 

não utiliza os serviços de um grande banco como o “caixa rápido”, mas não é difícil 

refazer em nossa mente sua imagem sentada nas portas desses estabelecimentos 

pedindo o que eles oferecem - dinheiro. Para um segundo exemplo, no caso do Rio 

de Janeiro, a Avenida Brasil abriga cracolândias até os dias de hoje e grande parte da 

PSR usuária de crack daquela área se mantém nas autoestradas que têm função 

de interligar tantos bairros ao Centro – não é que essa parcela vulnerável da 

sociedade não utilize qualquer espaço produzido pela modernidade, é só que a 

construção de outros usos e realidades são possíveis. 

De qualquer forma, a verdade é que o lugar da PSR não deveria ser os não-

lugares – mas eles os ocupam como forma de resistência. É na porta do hipermercado 

trabalhando como “flanelinha” que essas pessoas constroem, talvez, os “lugares 

antropológicos”. As próprias cracolândias podem ser encaradas como tais, pois ali 

constroem identidade e novos vínculos, além de produzirem novas regras e contratos 

sociais – mesmo que não seja à maneira como estamos acostumados na 

contemporaneidade. É preciso reconhecer os não-lugares para além do que eles 

significam para seus utilizadores “efetivos”. Esse tipo de espaço urbano é construído 

com uma função definida e atende, muitas vezes, a classes bem delimitadas; isso não 

quer dizer que ele não se desdobre e seja ressignificado, principalmente por 

indivíduos que não foram incentivados a contribuir/construir sua materialidade e 

subjetividade.  

É necessá8[rio dar voz à PSR, escutar e pensar suas demandas no intuito de 

elaborar uma cidade que a agregue com toda sua criatividade, e soluções que nascem 

do estigma, do preconceito, da negligência, da fome e do esquecimento. A 

vulnerabilidade de suas vidas não os impede de interferir na dinâmica da cidade e 

esta, por sua vez, deveria atendê-los, e buscar neles inspiração para um processo de 
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urbanização que coletivize no lugar de individualizar. Os não-lugares de uns podem 

ser o lugar antropológico de outros, e vice-versa. 

Ademais - traçando ponte entre a PSR e a questão do crack, álcool e outras 

drogas -, as mudanças recentes na política de drogas, influenciadas pelo movimento 

iniciado pela estratégia de RD que passou a se instaurar no país, ainda são pontuais 

– uma vez que majoritariamente propositivas – e, por esse motivo, facilmente 

desmembradas, como sinalizado no estudo de Inglez-Dias et al. (2014). Segundo o 

artigo, já em 2014 a RD no Brasil poderia ser considerada frágil, sendo seis os motivos 

principais: (1) a não estruturação das políticas de RD, (2) o não monitoramento e 

avaliação das políticas implementadas, (3) a não avaliação dos procedimentos, (4) a 

falta de monitoramento da adesão e acompanhamento clínico do usuário, (5) a 

ausência de monitoramento epidemiológico e, por fim, (6) a sustentabilidade 

financeira das organizações (idem). Assim, fica perceptível como o papel do Estado é 

necessário para a manutenção dos diferentes serviços públicos, e para a melhoria da 

qualidade de vida desse grupo vulnerável. Como elucidado anteriormente, as 

carências educacionais, de renda, dos serviços públicos de saúde e de assistência 

social, também são aspectos motivadores quando falamos sobre o que leva os 

sujeitos à rua. Ou seja, além da importância de garantir qualidade, acesso e 

permanência dos dispositivos sociais e de saúde, é urgente que pensemos a 

responsabilidade do Estado tanto na produção das demandas da PSR quanto na 

garantia dos direitos de cidadania.  
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