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Este paper condensa o argumento da parte 2 da tese de doutorado que venho escrevendo, composta por
três capítulos. Dado o curto espaço que tenho aqui optei por reduzir ao máximo as descrições empíricas,
com o intuito de potencializar a comparação e a hipótese pretendidas. Agradeço imensamente aos
professores Gabriel Feltran e Maria Filomena Gregori, os quais, durante o exame de qualificação,
ofereceram o estímulo para o desenvolvimento das ideias que seguem.
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Descemos da Kombi branca da Secretaria de Saúde. Eu, dois redutores de danos, uma
médica e uma enfermeira. Era dia de vacinação contra tétano e também seria dada a
primeira, das três doses necessárias, da vacina contra hepatite B aos usuários de
drogas2 atendidos pelo PRD. Era também meu primeiro dia de pesquisa e eu estava
vestida tal qual a equipe havia me orientado em conversa na semana anterior (com
uma camiseta não decotada, calça comprida e tênis). Caminhamos por uma trilha feita
pelos passantes e chegamos à linha de trem. Ao longo dessa linha e de suas duas
margens se iniciava o campo do Paranapanema.
Assim que comecei a andar pela linha, com passos que eram combinados com
os espaços dos trilhos de ferro, minhas pernas tremeram. Entendi porque tinha de ir de
tênis, embora as pessoas que cruzaram comigo depois estivessem descalças ou
calçando chinelos. Aos pés, além dos trilhos, pedras e muito lixo. Nas duas margens da
linha, o mato estava grande. Seguíamos os cinco pelo meio. Algumas passadas e
comecei a ver os primeiros mocós: as pessoas abriam caminhos por entre o mato,
colocavam fogo em algumas partes para diminuí-lo e faziam dali um lugar para o
consumo de crack, maconha e cocaína. Era uma terça-feira, mais ou menos quatro
horas da tarde. Alguns mocós estavam vazios. Fui em direção a um deles para melhor
observar: muitos plásticos verdes e pretos recortados em formato quadrado pequeno,
palitos de fósforo, isqueiros, restos de alimentos, roupas, cobertores, cartões
telefônicos, alguns tocos de madeira, latas de alumínio grandes, latas de refrigerante,
excreções humanas e sacolas plásticas despedaçadas. Além desses elementos comuns,
cada um dos mocós que fui vendo na sequência era organizado de um jeito. Um tinha
compensados de madeira forrando o chão, evitando o contato direto com a terra. Em
outro, cobertores foram amarrados entre dois galhos de árvore, buscando fugir do
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Não é o caso aqui de discutir pormenorizadamente o termo “drogas”. Apenas pondero que processos de
medicalização e criminalização estão na base da produção do fenômeno, tal como o compreendemos hoje.
Para mais, cf. Fiore, 2006; Vargas, 2001, 2006.
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insistente sol de fevereiro. Passamos por uns três ou quatro vazios antes de eu ver
alguém.
Quando vi as primeiras quatro pessoas acocoradas, em roda, com cachimbos na
mão, eu não soube como me comportar. Fiquei um pouco envergonhada, como que não
querendo olhar. Achava que eu não tinha o direito de vê-las. Acabei por tentar me
adequar ao modo como elas próprias se comportavam. Algumas nos cumprimentaram,
recusaram a vacina e seguiram o que estavam fazendo. Outras viraram as costas para
continuar o seu uso; para essas, os redutores não ofereceram vacina. Houve ainda
aquelas que se mostraram receptivas, nos chamaram para ir até os seus mocós e
enfatizaram a importância daquele trabalho: “só vocês mesmo para se preocupar com
a gente e para vir nesse lugar”. Essas começaram a chamar os amigos que passavam
para tomar vacina também. Logo já estávamos numa roda de doze pessoas. E
começamos então a ter conversas divertidas que giravam em torno do medo que alguns
demonstravam diante da injeção. Enquanto um tomava a vacina, o restante prestava
atenção na sua feição quando do contato da agulha com o braço. Aqueles que
demonstravam dor, logo recebiam piadas irônicas dos outros. O clima começou a ficar
descontraído. De minha parte, ajudei segurando um saco preto de descarte dos
algodões sujos e uma caixa especial onde eram depositadas as seringas e as agulhas
utilizadas.
Terminando o trajeto da linha de trem, embaixo de uma ponte, entramos por
uma viela no bairro. Nas ruas seguintes à linha, as casas são auto-construídas,
algumas de madeira, outras de tijolos ainda no reboque; o acesso para as ruas
principais é feito mediante uma escada. Olhando para cima, vê-se o emaranhado de
fios que levam a energia elétrica para essas casas. Ruas de cimento colocado pelos
próprios moradores, uma parte pequena ainda de terra; muitas crianças brincando.
Andando por esse pedaço do bairro, tem-se a certeza de estar, como escreveu Tereza
Caldeira (1984), no “local de moradia das camadas mais pobres da população”3.
Passamos pelas escadas, pelos canos que são colocados por fora das casas e andamos
até as ruas mais largas; asfalto e iluminação pública começaram a aparecer.
Andávamos e parávamos sempre que alguém queria tomar vacina ou conversar com os
redutores. Um jovem negro veio nos contar que a polícia matara seu irmão na semana
passada. Seguimos por duas praças, por cerca de quatro igrejas evangélicas de tipos,
formatos e nomeações distintas, quatro bares, um depósito de materiais recicláveis, por
pelo menos (que eu consegui identificar) cinco pontos de venda de drogas, alocados em
esquinas estratégicas, e pegamos a perua, que nos esperava na segunda praça. Ao fim
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Diz a autora, descrevendo o “Jardim das Camélias” no início dos anos 80: “As ruas irregulares e
esburacadas que foram abertas sem um plano prévio são preenchidas por essas casas construídas
através de um processo de bricolage que lhes confere um aspecto sempre precário. Elas compõem, junto
com a marca da ausência de serviços – falta de iluminação pública e asfalto, esgoto correndo a céu
aberto – um cenário imediatamente identificável: trata-se do local de moradia das camadas mais pobres
da população” (Caldeira, 1984: 26). Nesse momento, a utilização deste excerto tem um caráter apenas
descritivo. É preciso, porém, atentar para o fato de que, nessas três décadas, houve mudanças
significativas tanto nas “periferias” e nos estudos sobre ela, quanto, e inclusive, na possibilidade de
pensá-la como uma situação em relação a supostas “centralidades”, portanto, variável também de acordo
com possibilidades de acesso a recursos econômicos e sociais. A própria Tereza Caldeira em Cidade de
Muros atentou para tais mudanças. Em suas palavras, “a não ser que a oposição centro-periferia seja
revista e a maneira pela qual se concebe a incorporação da desigualdade social no espaço urbano seja
modificada, não será possível entender os presentes desafios da cidade” (Caldeira, 2000:2011). Ainda
para o caso de São Paulo, recomendo o texto de Feltran (2008) e também os artigos de Frúgoli Jr. (2005)
e de Almeida, D’Andrea e De Lucca (2008).
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do bairro, uma faixa já desgastada estava estendida com os dizeres: “Alfavela4: é
simples, mas não é fácil. É de coração. Apoio: Família (2000-2008)”.
O trajeto todo durou quase três horas. Na contagem do Redução de Danos
foram vacinadas 57 pessoas, todas elas classificadas como usuárias de drogas.
Assim que chegamos na sede do programa, fui orientada a também me vacinar
contra hepatite B. Soube ali que esta vacina, na idade adulta, era oferecida
gratuitamente apenas a grupos específicos, entre eles usuários de drogas e
profissionais da saúde. No meu caso, a justificativa era de que eu estaria em constante
contato com uma “população vulnerável”. Neste dia, também eu tomei a primeira dose.
(Caderno de Campo, 03/02/2009)
*

O estudo de uma área “pobre e degradada”, que “para o resto da cidade é uma área
misteriosa, arriscada e deprimente” (Whyte, 2005[1943]:19) e/ou “de um bairro de
pobres cujo nome permanecia nas manchetes dos jornais como um dos focos da
violência urbana, um antro de marginais e de bandidos” (Zaluar, 2000:9) é um tema
clássico e atual, que esteve na base da própria constituição da chamada antropologia
urbana (no seu movimento de aproximação e distinção dos estudos da sociologia
urbana), sobretudo se, tal como fez Frugoli Jr. (2005), seguirmos um percurso
intelectual que nos remete à “Escola de Chicago”5 e à (re)configuração desse campo de
pesquisa no Brasil.
Diferentemente desses estudos, porém, eu não tinha a pretensão inicial de
pesquisar um bairro, um conjunto de bairros nem mesmo uma área urbana específica. O
meu interesse era pesquisar usuários de crack nos seus próprios contextos de uso. A
maneira que julguei mais apropriada para tal empreitada foi acompanhar os Programas
de Redução de Danos das cidades de Campinas-SP e de São Paulo-SP, cujo trabalho,
entre outras coisas, implica em caminhar na direção dos usuários. Durante seis meses,
percorri o trajeto do Paranapanema (descrito acima), de antemão já traçado pela equipe:
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Possivelmente uma ironia bem-humorada aos condomínios de luxo Alphaville.
Howard Becker, em conferência proferida no programa de Pós-graduação em Antropologia Social do
Museu Nacional e publicada na revista Mana (1996), pede aos seus ouvintes, baseado no trabalho de
Guillermard, para que cuidem em diferenciar o termo escola em dois: escola de pensamento e escola de
atividade. O primeiro caracterizado pelo fato de que alguém decide que um determinado grupo de pessoas
estava “fazendo a mesma coisa, pensando da mesma maneira e que suas idéias eram semelhantes”
(op.cit;179). O segundo como pessoas que trabalham juntas, mas não necessariamente compartilham a
mesma teoria. É como uma escola de atividade que ele prefere ver a Escola de Chicago, embora
reconheça que o tempo e circunstâncias conjunturais que acabaram por descentralizar os pesquisadores
desta cidade possibilitaram a posterior apreensão desta como uma escola de pensamento.
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seguíamos pela linha de trem, adentrávamos no bairro pelas vielas da “favela”6,
passávamos pela parte onde estão as casas com melhor infra-estrutura e pegávamos o
ônibus ao final do percurso (a perua Kombi, a médica e a enfermeira só comparecem em
dias de vacinação – três vezes ao ano).
A constante interação com essa equipe somada a mudanças institucionais que
não poderão ser detalhadas aqui me levou a participar de seus outros campos de
atuação. A partir daí, becos, praças públicas, cantos de rua, espaços cavados em meio à
terra em toda a extensão de linhas de trem, viadutos, beira de córregos e construções
abandonadas passaram a fazer parte do meu cotidiano de pesquisa em Campinas.
Igualmente na cracolândia, em meio ao centro de São Paulo, os usuários de crack
conviviam com a demolição de quarteirões inteiros, ficavam ao lado dos escombros,
ocupavam prédios que literalmente caíam aos pedaços, enfim, coexistiam com grande
quantidade de dejeto humano e urbano.
Inicialmente, fazer uma investigação em tais espaços exigiu de mim – o que já
exigia dos redutores – um esforço físico e uma certa habilidade de andar por trilhas,
pedras, alguns relevos e subir em construções inacabadas que não tinham uma “porta”
de entrada rente ao chão. Muitas vezes me dirigindo a tais locais, comecei a notar que
eles eram compostos por uma instigante repetição dos mesmos objetos. Além de
materiais de demolição que nunca foram retirados, havia também centenas de papéis
que embrulham o crack, palitos de fósforo, isqueiros, restos de alimentos e de roupas,
cobertores, cartões telefônicos usados provavelmente para a separação das porções de
crack7 ou cocaína, alguns tocos de madeira que usam para sentar, chapas de alumínio
que servem de apoio para preparar e separar a droga, latas de refrigerante e embalagens
de iogurte usadas como cachimbo, garrafas, excreções humanas. A insistência desses
materiais, definitivamente, re-orientou minha forma de caminhar pelas cidades: passei a
andar de cabeça baixa, procurando tais elementos, em busca de pistas de onde os
usuários pudessem estar.
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O termo “favela” aqui, para além de sua referência a um tipo precário de habitação e de aglomeração
urbana, recebe conotações simbólicas e implica relações de hierarquização e depreciação.
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Antes vendido sobre a forma de pedra, o crack agora é comercializado também em forma de farelo, com
a pedra já bastante macerada. Essa segunda forma permite que a droga seja comercializada também em
pequenas porções. O preço médio da pedra é 10 reais, e um farelo pode ser comprado por um valor que
varia entre 50 centavos e dois reais.
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Buscando falar com pessoas, em incontáveis visitas o que mais me marcava era
a repetição desta paisagem8. Paisagem igualmente semelhante já chamara até a atenção
de Richard Sennet que, em seu belo ensaio sobre Carne e Pedra, ou melhor, sobre
cidade e corpo, dedicou uma especial atenção à “desdentada Rivington Street (em Nova
York), cujas construções abandonadas servem de esconderijo aos viciados, que ali
praticam sua roleta-russa” (Sennet, 2008:359). Também Taussig (1993) teceu
reflexões sobre esse “mundo dos mendigos9”, no qual o “terror encontra a perfeição”:
“esparramados em cima dos montículos de lixo da cidade”, envoltos por “vidros
quebrados, latas de sardinha, abas de chapéu de palha, pedaços de papel, couro,
trapos, louça quebrada, livros encharcados, colarinhos, casca de ovo, excremento e
inumeráveis manchas de escuridão”. Segundo Taussig, são esses entulhos, “signos
espalhados da cidade”, que põem a nu a arbitrariedade do poder (Taussig, 1993:28).
Como mostram as observações de Sennet e Taussig, a ocupação de tais espaços
não é propriamente uma novidade empírica, na medida em que parece compor tanto a
paisagem e o cotidiano das grandes cidades quanto um cenário mítico de terror e
arbitrariedade política. Ainda assim – ou justamente por isso, no caso da minha
pesquisa, não imaginei que esse pudesse ser um “dado” a passar despercebido em
termos analíticos.
Pelo seu afastamento e, em alguma medida, isolamento, tais espaços garantem a
possibilidade de privacidade nesse uso – o que faz com que muitos usuários da droga
sigam para lá apenas para consumir a substância, voltando depois para os seus afazeres
ou para os locais que consideram mais significativos. A fala de um usuário, colhida na
linha do Paranapanema, é relevante para ter em vista a relação que tais pessoas podem
estabelecer com o lugar:
Eu acordo e já fico louco, arrumo cinco reais e já venho comprar uma pedra e uso uma,
duas horas, depende de quantas pessoas estão aqui pra dividir. Aí tenho que sair para a
rua pra arrumar mais dinheiro, limpo as calçadas das pessoas que moram aqui perto, tiro
a grama que cresce no cimento (nesse momento mostra suas mãos sujas, calejadas e
ásperas) e elas me ajudam, dão um, dois reais e eu vou juntando. E quando eu volto pra
8

É importante dizer que a paisagem é, nos termos de Zukin(2000), uma construção material mas também
uma representação simbólica das relações sociais e espaciais: ela é uma “poderosa expressão das
restrições estruturais de uma cidade”.
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É Bem difícil estabelecer distinções entre os usuários de crack e os moradores de rua, por exemplo, que
também se encaixariam na idéia de “mendigo”. Faço essa referência direta porque o próprio Taussig tem
uma visão bastante alargada daqueles que comporiam esse “mundo dos mendigos”: “eles são
desajustados, aleijados, cegos, idiotas, anões, retorcidos, deformados. Não conseguem falar, andar e
enxergar bem”(Taussig, 1993:28)
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cá eu não paro mais. Fico aqui até meu corpo não agüentar. Dois, três dias diretos. Sem
comer, sem beber, sem dormir. Daí paro, dou um tempo, volto para o meu mocó, durmo
dois dias seguidos, como e depois venho para cá de novo (Caderno de Campo,
05/05/2009).

O estado descrito no qual se fica usando crack “dois, três dias diretos, sem
comer, sem beber e sem dormir” é chamado pelos usuários da droga de hibernação. Em
alguma medida, penso que esse estado contínuo de “hibernar” e “voltar a si” pode ser
indicativo da gestão que fazem sobre esse uso, uma vez que o “voltar a si” parece
indicar um cálculo e um reconhecimento do seu estado corporal e da sua fragilidade
física. É também uma forma pela qual o usuário de crack reconhece os riscos de morte a
que se expõe quando em contato direto e intenso com a substância. Nesse sentido, pela
sua própria especificidade espacial, a linha de trem, por exemplo, torna-se um lugar que
propicia tal estado de hibernação. Afastada do centro da cidade, bem como dos olhares
dos transeuntes e dos policiais, os usuários da droga têm ali como um local em que
podem usar o crack e experenciá-lo na sua forma mais extrema e radical, nesse contínuo
movimento de hibernar, dar um tempo, se cuidar e voltar a hibernar.
Também chama atenção na fala desse usuário a separação entre a linha de trem
(onde hiberna) e o “seu mocó”, no seu caso, a laje de um supermercado não muito
distante dali (para onde volta quando quer se cuidar). Conhecido do proprietário, ele
fica no local e, nos dias em que dorme lá, oferece “segurança”. Esta laje é a sua
referência de lugar e de morada: é para onde volta depois de ter consumido crack em
demasia. Nota-se, pois, que o movimento de interrupção do uso implica um afastamento
do espaço de consumo. Ou seja, ainda que alguns usuários passem por tais locais apenas
para comprar drogas ou para um consumo rápido, o cenário permite também aos
usuários contínuos da substância estabelecerem-se nele durante muitas horas dos seus
dias sem ser, contudo, um lugar eminentemente de moradia. Por sua vez, tal constatação
não impede que muitas pessoas, em determinado momento de sua trajetória de uso,
fiquem ali a maior parte de seu tempo. Uma vez se estabelecendo com freqüência nesse
espaço, acabam por se inserir em redes de relações e de prestações sociais infinitas e
desenvolvem aproximações provisórias fundamentais para a sobrevivência física.
Para abarcar tais espaços nas suas complexidades, não optei nem por uma versão
específica de antropólogo, nem por uma concepção estrita da antropologia, entre a
pesquisa das cidades ou nas cidades, entre um olhar panorâmico ou um olhar de perto e
de dentro – discussão que, ao fim, só parece ignorar aquilo que já com Simmel (1983)
7

aprendemos, isto é, que as relações espaciais são produto, condição e símbolo das
relações humanas. Considero mais interessante entender a dinâmica de tais espaços na
interação deles com os usuários de crack e com outros atores urbanos. Pois, assim como
os corpos desses usuários, também tais espaços são abjetos, imitam e propulsionam a
ambigüidade: locais onde consumidores da droga podem encontrar abrigo e proteção
durante o uso, também oferecem perigo para eles e para os que por ali passam; são alvos
de violência e promotores dela. Os usuários estão lá ora porque foram expulsos de
outros lugares, ora porque os tomaram como refúgio. Espécie, portanto, de degredo e/ou
auto-degredo.
Seguindo meus propósitos, julguei não ser conveniente perguntar sobre os
motivos que fizeram os usuários de crack se dirigirem para tais espaços, pela simples
razão de que os motivos que os levaram para lá não são os mesmos que os fizeram
permanecer. Avaliei ser mais proveitoso indagar como, com quem e de que modo eles
estabelecem relações estando ali, pois, uma vez em tais espaços, os usuários de crack
têm de criar e contar com aproximações conjunturais, necessárias, no limite, para a
manutenção da vida. De modo ainda mais abstruso, o exame de tais espaços carrega o
desafio de enfrentar, a despeito da semelhança visual dos materiais e dos lugares, as
diversas territorialidades que cada um deles especifica – o que nos tira da semelhança
das abstrações formais e nos devolve ao emaranhado das interações concretas.
Perseguindo tal desafio, organizei este paper de modo a apresentar ao leitor, nos
três itens subseqüentes, três cenários de uso: a linha de trem do Paranapanema; o prédio
da Vila Industrial (ambos na cidade de Campinas); e o espaço público da cracolândia.
A escolha por tais espaços correspondeu mais aos meus escopos interpretativos que
propriamente a um critério comparativo, balizado pela igual quantidade de material
empírico. Os três espaços são muito distintos nesse aspecto. Passei cerca de quinze
meses indo ao Paranapanema, seis meses indo à cracolândia e apenas em um único dia
visitei o prédio da Vila Industrial. Igualmente, as informações e estudos sobre esses
espaços não se equivalem: quase nada encontrei sobre o primeiro e o terceiro, uma vez
que, diferentemente da capital paulista (fatiada pelos pesquisadores que já na escolha de
bairros para seu estudo encontram a base de construção de uma autoridade na carreira
acadêmica), a cidade de Campinas e os dois bairros em tela pouca atração exercem.
Com isso, muito do que descobri sobre eles se deve aos jornais. O contrário pode ser
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dito sobre a cracolândia: junto com investimentos midiáticos, imobiliários, políticos e
sanitários, há paralelos investimentos acadêmicos.
Ainda, a opção pelos cenários narrados não se resume aos locais visitados. Fui
em pelo menos mais quinze. Descrever todos é tarefa da ordem do impossível. O
objetivo da escolha desses três é, portanto, outro e, lembrando o já escrito, incorre numa
tentativa de interpretação. A partir da descrição das distintas interações que mais
marcadamente caracteriza cada um deles, pretendo colocar em relevo três
territorialidades de uso de crack, visando argumentar que, embora criem paisagens
aparentemente semelhantes, um olhar mais aguçado nos permite concluir, de outra via,
que faz diferença consumir crack e produzir tal territorialidade numa linha de trem
próxima a um bairro de intenso comércio de drogas em consonância com as orientações
do PCC, numa construção abandonada em bairro residencial, ou num local público tal
como o é a cracolândia. Meu argumento é o de que, uma vez se estabelecendo nesses
locais, os usuários de crack evocam limites em interações específicas, que envolvem
níveis distintos e diferenciados de violência física e simbólica, gestão social e policial,
segregação espacial e moral. Em suma, a razão de tal escolha é mostrar que cada um
desses territórios torna tais usuários abjetos de um tipo de relação.

1. “A famosa boca do Paranapanema”
O “campo”10 que os redutores de danos me apresentaram como Paranapanema, descrito
já na abertura, compreende três cenários geográficos bastante distintos: a linha de trem,
a parte de casas auto-construídas, apreendida como favela e que corresponde ao bairro
Santa Eudóxia e, ainda, um segundo bairro – o Jardim São Fernando, onde estão as
residências com melhor infra-estrutura. Na sequência, está o bairro do Paranapanema, o
qual não compõe mais o itinerário da equipe, embora seu nome permaneça identificando
o “campo”. Trata-se de uma região assim nomeada pelo mapa de atuação da Secretaria
de Saúde municipal e que está localizada na parte sudeste da cidade de Campinas, numa
área de ocupação que seguiu ao sul o traçado dos trilhos das estradas de ferro
construídas em todo o estado desde meados do século XIX.
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Modo como os Programas de Redução nomeiam os locais nos quais realizam atividades.
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Tal traçado merece atenção, pois ele acabou por constituir, de acordo com
Silvana Rubino (2006), uma divisão espacial e histórica bastante reveladora da cidade,
que está construída a partir “dos dois lados da linha do trem”.

Nas palavras da

historiadora, a estrada de ferro dividiu Campinas entre o “antes” e o “depois” –
desenhando também “uma clivagem no espaço – social e geográfico –, constituindo
duas paisagens distintas e dois sítios de representação, ao que os dados parecem
indicar, duradouras” (Rubino, 2006:73). Uma simples vista panorâmica sobre essa
linha de trem já reforçaria a hipótese de Rubino acerca da clivagem espacial duradoura,
pois se no percurso narrado sai-se dela para entrar em uma área de favela, o outro lado
está protegido/cercado por uma encosta, em que se vê uma fábrica abandonada, três
torres de um condomínio vertical e uma igreja que oferece suas costas para apreciação.
Nesse mesmo lado, um olhar ainda mais atento nota os letreiros de uma das sedes da
Unip, bem como do hipermercado Extra.
Mas, em si, a linha também precisa ser analisada. Alguém que passasse os olhos
pelos jornais atuais veria que ela acabou concentrando usuários e comerciantes de
drogas e se tornou um “problema de segurança”11. O espaço que, numa primeira
impressão, amedronta e afasta muitos moradores da cidade, quando observado de perto,
revela outras formas de regulação e outros tipos de personagens urbanos: como zona de
passagem, por ali transitam pessoas bem vestidas, recém-saídas do trabalho, algumas
para comprar droga e/ou usá-las com conhecidos, outras que a utilizam como um atalho
para chegar até a própria casa; como espaço aberto e sem tráfego de veículos, algumas
crianças dos bairros próximos usam-no para soltar pipas, brincar de estilingue com os
pássaros ou de pega-pega pelos trilhos do trem. Como local de moradia, aos poucos,
algumas famílias foram construindo barracos na própria margem, passando a ocupá-la.
Em um ano e meio, os três barracos que ali estavam viram erguer outros cinco. Também
viram o surgimento de um pequeno quiosque-bar e de um barraco criado especialmente
para ser ocupado por usuários de crack.
Essa linha é permeada por uma série de outras relações de evitação e de
pertencimento. No interior do bairro, dizer que alguém foi visto parado “lá” é motivo
para gozação e desavenças. É “lá” também que muitos moradores jogam os lixos de
suas casas. Nunca presenciei a polícia andando pelos trilhos, ainda que ela seja presença

Conferir, por exemplo, reportagem do Jornal Correio Popular em 16/02/2011, Prefeitura
intima ALL a limpar área férrea.
11
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constante no bairro e nas margens da linha. Também não vi, além de nós do PRD,
outros agentes de intervenção social ou grupos religiosos caminhando por ela. Uma
parcela significativa de pessoas, contudo e de fato, fica grande parte do seu dia ali, nos
mocós cavados em meio ao mato, consumindo crack. Os usuários mais freqüentes se
agrupam de acordo com a afinidade conjuntural e tentam formas de se apropriar do
espaço. Com o decorrer da pesquisa, passei a apreender a linha de trem, sobretudo para
esses usuários, como um lugar que propicia o uso intenso da droga, isolamento dos
transeuntes e, também, esconderijo e proteção.
É importante ressaltar que toda esta região não é uma área periférica, por
oposição ao centro. Para quem está na zona central da cidade, chega-se ao local em
quinze minutos de ônibus ou depois de uma caminhada de quarenta minutos. Ainda que
parte do bairro seja de ocupação/habitação precária, pensando nos termos daquilo que
Almeida, D’Andrea e De Lucca (2008) chamam de “situações periféricas”, trata-se de
uma área bastante privilegiada: possui fácil acesso a recursos materiais, transportes e
serviços públicos, tais como escolas e postos de saúde, e é relativamente bem coberta
por programas sociais. Ainda assim, sofre com os diversos tipos de violência que
constituem o dia-a-dia em bairros mais pobres.
O tráfico de drogas chegou lá muito antes desse Programa de Redução de Danos.
Mais de dez anos atrás a região já era considerada, na “geografia do tráfico” da cidade,
um dos cinco lugares de maior movimentação desse comércio12. Frequentemente
evocado por quem tem familiaridade com o “circuito” (Magnani, 2002) das drogas, o
Paranapanema me foi assim descrito por um redutor:
o Paranapanema já é famoso pela boca13 dele, como que chama lá, o cotovelo, uma área
do Paranapanema onde tem uma boca. Então muita gente sai de outros bairros e vai lá.
Tá faltando maconha ali, então vai buscar onde? no Paranapanema; tá faltando cocaína
aqui no centro, então vai buscar onde? no Paranapanema; ah não tem mais crack no

12

Segundo informações do delegado Ricardo Lima, em entrevista à Folha de S. Paulo, em 23/10/1998, os
outros quatro bairros da “geografia do tráfico” em Campinas são: Jardim Oziel (região sul); Vila Boa
Vista (região norte); Jardim Itatinga (região sul); e DICs (região sudoeste).
13
Utilizo a linguagem do redutor de danos, também morador de periferia, para se referir ao ponto de
venda de “drogas”. É interessante chamar a atenção para o modo como N. Perlongher (2008) interpreta
boca, num plano semântico: “Boca é um lugar de emissão de fluxos, que se associa (‘boca de fumo’,
‘boca de ouro’, etc) a qualquer forma de ‘ilegalismo’”. (Perlongher, 2008:81). Também em sua
etnografia, Paulo Malvasi apresenta outras nomenclaturas e estabelece uma classificação entre elas. Nas
suas palavras, “os pontos são chamados também de ‘bocas’ ou ‘biqueiras’, dependendo do contexto.
‘Lojinha’ é terceiro nome e o mais recente. ‘Biqueira’ é o que tem sido mais usado nas conversas entre
os comerciantes e ‘boca’ o que representa os aspectos mais violentos do ‘mundo do crime.’”(Malvasi,
2010:5; cf. tb. p.12).
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centro, então vai buscar onde? no Paranapanema. Então o Paranapanema, na verdade é
mais o Santa Eudóxia, é a área da boca. (...) [Entrevista 1]

Especificamente, o bairro do São Fernando também ganhou o noticiário nacional
por ser o local de nascimento de Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, “o maior
seqüestrador do Estado”14, atualmente preso em uma penitenciária de segurança
máxima no interior de São Paulo, pelos seus assumidos crimes de seqüestro e, de modo
um tanto quanto controverso, por suspeita de estar envolvido na morte do ex-prefeito de
Campinas, Antônio da Costa Santos, do Partido dos Trabalhadores.
Desse modo, andando constantemente pelo local, notam-se divisões bastante
instigantes quanto ao espaço, às ocupações, às etapas do comércio de drogas, aos locais
de consumo. Especificamente com relação à economia local de drogas, são três os
principais pontos de venda, cuja ramificação do comércio é pulverizada e facilmente
observada em várias esquinas dos bairros e também num ponto específico da linha de
trem. Exclusivamente nesta última se concentram os usuários de crack. Ou seja, o
consumo do crack se restringe à linha de trem; enquanto nas ruas da favela e do bairro
se vê a venda de todos os tipos de substâncias ilícitas e o consumo explícito apenas de
maconha (o de cocaína é mais difícil de ser observado, sobretudo porque a sua aspiração
é rápida e inodora). Os usuários de crack caminham pelas ruas do bairro e
frequentemente trabalham vendendo drogas nas vielas ou como olheiros, que observam
e avisam sobre a presença de pessoas estranhas15, mas nunca presenciei o uso – ou
alguma situação que parecesse indicá-lo, nesse local.
Assim, a constante passagem pelo circuito já definido pela equipe de redução de
danos nesse conjunto de bairros me fez chegar à observação de uma “segregação fina”
(Fernandes & Pinto, 2006) entre os espaços de consumo de crack e entre os espaços de
comércio de substâncias. Longe de estar apenas ligada à divisão prática das etapas da
venda e do uso, penso que esta divisão também encontra base na depreciação dos
usuários de crack, justificada a partir da leitura moral de seus corpos e de suas atitudes.
Chegamos ao ponto em que às fronteiras espaciais se somam as fronteiras simbólicas.

14

Modo como reportagem do jornal O Estado de S. Paulo de 31/12/2002, no caderno de retrospectiva do
ano, se refere a Andinho, na matéria PCC banca atentados e racha: denúncias de Geleião permitiram à
polícia desvendar a estrutura da facção.
15
Mais informações sobre a organização social de uma biqueira e as funções sociais atribuídas a cada
posição nesse mercado podem ser encontradas em Hirata (2010).
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Para tanto, há, aqui, que se atentar para algo que está longe de ser uma
observação banal e que precisa ser problematizado: o fato de que, nesse cenário, poucas
vezes vi pessoas consumindo crack sozinhas. Tratava-se fundamentalmente de uma
atividade grupal – o que, obviamente, não significava que esses agrupamentos fossem
só amistosos, tampouco que eles implicassem obrigações nas prestações de favores, mas
representavam um indício de que alianças parciais eram necessárias. Ainda assim,
mesmo que tais aproximações fossem essenciais para a proteção em caso de alguma
disputa ou perigo, um quê de desconfiança devia ser mantido. De minha parte,
considero que esses instantâneos contratos de ajuda mútua são importantes para discutir
com argumentos que vêem o crack como detonador de laços sociais – formulados
algumas vezes, a meu ver de forma apressada, até por cientistas sociais (como por ex.
Epele, 2011). No contexto de uso, tais laços, ainda que fugazes e sempre abertos a
reavaliações práticas, são fundamentais para a sobrevivência física desses usuários.
Esse tipo de interação, contudo, só pode ocorrer com pessoas que passam a estar
ali frequentemente; não com aquelas que vêem a linha como zona de passagem e/ou de
comércio. Com isso, os usuários mais constantes precisam ser observados com atenção.
E é entre eles que, internamente, relações são criadas, mantidas, reavaliadas, rompidas.
Externamente, eles começam a desenvolver um saber sobre as interações locais, bem
como um modo correto de proceder (cf. Marques, 2010) com os outros usuários, com
aqueles que por ali passam, com os traficantes de drogas, com os moradores dos bairros.
Mas, mais que tudo, eles merecem atenção porque suas condutas estão sob
observação constante dos participantes do tráfico de drogas. É sob eles que se estabelece
uma vigilância e gestão. Ou seja, embora entre si esses usuários se diferenciassem e
mantivessem interações calcadas num complicado cálculo de aproximação, de cuidado
e/ou de desconfiança, era por contraste, pelas suas condições corporais, pelo uso intenso
da substância e pelo tempo em que se estabeleciam na linha de trem que eram notados
pelos que participavam da rede ligada ao comércio de drogas, para os quais eles eram
vistos pelo que representavam: um “nóia”. Alteridade limite, que constitui e dá o
contorno do que aqueles não são.
De fato, usuário de crack atrapalha muito a dinâmica de um ponto de venda de
drogas: como nunca tem muito dinheiro, insiste em comprar uma pedra de cada vez, o
que o faz ir até a biqueira e voltar muitas vezes ao longo de um mesmo dia. Apenas
com sua constante movimentação “denuncia” onde se compra droga, ou seja, ele “dá
13

bandeira”, chama atenção de policiais militares, sobretudo daqueles que realizam
operações fora de sua área de referência, e, pior, de policiais civis (Hirata, 2010: 269274). Para evitar esse constante trânsito, especificamente nessa linha de trem um
vendedor16 foi alocado para se situar numa posição bastante estratégica e fornecer crack
aos usuários que ali estão. Desse modo, ficou acertado que eles não mais adentram no
bairro para comprar a droga. Outra decisão foi a de não vender a pedra “picada”, apenas
inteira, no valor de dez reais, e não aceitar o pagamento em moedas, somente em notas
de papel. Os usuários de crack passavam muito rapidamente para comprar a droga e
eram frequentemente objetos de comentários depreciativos quando saíam.
A separação que impede os usuários de crack de consumirem drogas no bairro, e
evitarem o contato além do necessário com o ponto de venda, não vale para os
participantes do comércio de drogas: eles se estabelecem na linha também para evitar o
confronto policial. Uma vez ali, mantêm parcas e apenas indispensáveis relações com os
usuários de crack. Em toda a interação é visível o descaso para com eles, inúmeras
vezes travestido de humor. Nota-se, pois, uma demarcação espacial e simbólica que
baliza toda a tensa interação entre traficantes e usuários de crack.
Ao fim da pesquisa, presenciei a construção de um barraco que passou a ser
usado apenas pelos usuários de crack. Segundo eles, fora erguido pelo dono da biqueira
que tinha o intuito de organizar ainda mais a circulação e evitar o uso de crack na frente
das pessoas que passam pela linha. O barraco foi construído e fez-se necessário
sobretudo depois que algumas famílias começaram a habitar o local. Alguns usuários
rapidamente se transferiram para lá, alegando ser bom porque também se protegiam das
gozações e impediam que outros vissem sua “situação”. Era um modo de se
resguardarem da visão que os outros faziam sobre eles. Entretanto, alguns resistiam,
ficando nos mocós – o que, pude notar, começava a incitar conflitos.
Em suma, destaca-se nesse cenário a divisão espacial entre os usuários de crack
que ficam na linha, e que tentam, de muitos modos, e para que “não sobre pra eles”,
evitar tanto o consumo de crack nos bairros quanto o contato direto com o ponto de
venda de drogas. Traficantes e “nóias” interagem o mínimo possível, limitando-se ao
momento do intercâmbio, que vem sempre seguido de alguma piada, violência,
provação ou humilhação. A meu ver, essa segregação e esse modo de “tratamento”
16

O termo aqui é êmico e refere-se às pessoas que entram em contato direto com os consumidores. Mais
informações sobre hierarquia de uma biqueira e as condutas sociais relacionadas a essas posições, ver
Hirata (2010: 254-257).
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sugerem que há classificações sociais e morais nesse universo de consumo e venda de
substâncias ilegais que se traduzem, inclusive, nas distintas formas de ocupar e transitar
pelo espaço.
A presença do PCC nesse conjunto de bairros não é, neste caso, apenas
contextualizadora; mais que tudo, lanço a hipótese de que ela pode iluminar os
fenômenos da separação e demarcação tanto espacial quanto simbólica entre
participantes do tráfico de drogas e usuários de crack, que são aqui objetos de minha
atenção. Baseada nos trabalhos de Karina Biondi (2011), postulo que essa decisão está
em consonância com as ideias do PCC sobre o consumo de drogas e que se
caracterizam por valorar negativamente a “perda da dignidade”, a falta de um almejado
auto-controle, o desrespeito aos laços comunitários, assim como a transformação de um
“sujeito-homem em nóia”. Ou seja, tais ideias se ligam, em termos práticos, a gestões
que, por sua vez, embora não seja possível detalhar, envolvem um processo histórico
mais amplo e complexo de novos ordenamentos desses territórios, bem como noções
muito particulares de comportamento desejável e respeitável, de cuidado corporal e de
cumprimento de orientações e condutas qualificadas como “certas”.
Finalizando, auto-vigilância para os que não querem perder o respeito dos pares;
e vigilância constante dos que já o perderam são as principais atitudes que conformam
os modos de gestão dos nóias em bairros marcados pelo tráfico de drogas e nos quais
circulam as ideias do PCC. De seu lado e visando evitar mais punições, aos usuários de
crack não resta outra alternativa que não se esforçar para não atrapalhar as negociações
do tráfico, nem cometer infrações que tenham como conseqüências (Biondi, 2010;
2011) o prejuízo do uso e/ou a restrição de freqüentar tais espaços.

2. O prédio da Vila Industrial
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Foto retirada do sítio:
http://www.campinas.sp.gov.br/toleranciazero/acompanhe-as-acoes2.php

Subimos a passarela do Terminal Central e fomos em direção ao prédio que a redutora
me disse ser conhecido como Treme-Treme, um prédio de cerca de oito andares, cuja
construção ficou inacabada: está com os tijolos à vista, sem reboque, piso cimentado e sem
qualquer revestimento. Localizado na Vila Industrial, numa rua de relativamente fácil acesso
ao centro da cidade de Campinas, o prédio foi ocupado por usuários de crack, pessoas em
situação de rua e travestis.
Assim que chegamos nele, tivemos que falar com dois homens que montavam uma
espécie de guarda, pedimos autorização para subir a fim de distribuir camisinhas. Eles nos
autorizaram a entrar apenas na primeira torre e só até o primeiro andar. Enquanto ainda
estávamos subindo as escadas, ouvi um grito (“salve na ponte!”). Fiquei alerta. Era aviso de
que algo poderia acontecer.
Chegamos ao primeiro andar e outro homem veio nos receber. A redutora falou o nome
da pessoa que procurava e ele orientou: “espera aí que eu vou chamar”. Notei que haviam
construído repartições no local. Cada pessoa tinha seu espaço delimitado, ora com um risco,
ora com biombos feitos de papelão. Semelhante aos outros mocós que visitara, restos de
alimentos se misturavam aos pertences das pessoas e aos restos da construção interrompida.
Dois ou três homens nos olhavam. A eles, a redutora distribuiu camisinhas enquanto
esperava. Quando as duas travestis chegaram, distribuímos rapidamente o material e fomos
embora. Também era um local em que não podíamos permanecer muito tempo.
Passamos cerca de dez minutos ali. Confesso que não consegui observar muito, estava
me sentindo deslocada, com vergonha, não sei se de mim, se deles. Permaneci o tempo todo de
cabeça baixa como que não querendo olhar, evitando o cruzamento de olhares, evitando que
eles vissem que eu os vi. De alguma forma, e sem saber por que, não queria compartilhar
aquela condição. Acho que também não queria estar ali.
Também sem saber por que, o fato é que os espaços de uso fechados me deixam com
medo. Apavoro-me; o pensamento voa enquanto o corpo segue parado: é como se não tivesse
pra onde ir, me sinto vulnerável, tendo de confiar na disponibilidade das pessoas aceitarem a
minha presença e garantirem minha segurança. “E se a polícia chegar? E se me pegarem de
refém? Posso ficar no meio de um fogo-cruzado?” Voa pensamento... “Eu é que não devia ter
entrado”.
Depois dos infinitos dez minutos de espera, nada como voltar à rua. (Caderno de
campo, 03/11/2009)

*
Um mês depois dessa única visita que fiz ao treme-treme, enquanto realizava trabalho
de campo em outro bairro da cidade de Campinas, passando em frente a uma banca de
revistas, me deparo com as seguintes manchetes nos dois principais jornais da cidade:
“Esqueleto é esvaziado na Vila Industrial”17; “Polícia põe invasor pra fora de prédio
com ajuda do céu”18. As fotos eram do prédio que visitei. Imediatamente comprei os
jornais e os li quando cheguei em casa.
17
18

Correio Popular (CP), 02/12/2009.
Notícia Já (NJ), 02/12/2009.
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As reportagens, uma em tom mais sensacionalista, outra tentando uma vã
parcialidade descritiva, narravam que, de posse de ordem judicial e integrando os
esforços das ações do Programa Municipal de Tolerância Zero, cerca de quinze homens
da Força Tática da Polícia Militar comandaram a operação de esvaziamento do prédio,
com apoio de rádio patrulhamento, do helicóptero Águia e de agentes da Guarda
Municipal. O despejo ocorreu por volta das sete horas da manhã. No local, foram
apreendidos “quinzes facas, cinco cachimbos de fumar crack e cinco tesouras”.
De acordo com esses registros, vinte e cinco pessoas foram expulsas. Dessas,
vinte e três teriam antecedentes criminais, por atos que “vão de furtos e roubos até
tráfico de drogas”. Numa conexão imediata, escrevem: “além disso, sete são portadoras
do vírus HIV”. Com a operação, algumas dessas pessoas teriam sido enviadas a abrigos
e instituições municipais e outras foram “re-encaminhadas” para suas cidades de
origem. As notícias dizem ainda que a polícia investiga três homicídios que podem ter
acontecido dentro do prédio e, de posse de dados estatísticos, também apontam quarenta
e oito boletins de ocorrência (BOs) por furtos e roubos nas proximidades do prédio no
último ano.
Os jornais notam que o dono do imóvel teria sido identificado e intimado tanto a
arcar com os gastos da limpeza feita pela Prefeitura após a desocupação, quanto a
erguer um bloqueio de alvenaria na construção. Ouvido pelos jornalistas, o proprietário
teria dito que o prédio foi arrolado no processo de uma dívida com o banco Itaú e que
dificuldades financeiras o impediram de concluir a obra. Afirmou também que foi
procurado por incorporadoras interessadas em dar sequência à construção.
Segundo declarações dos moradores circunvizinhos aos jornalistas, a invasão
começou há três anos. Quatro meses antes desta operação, em agosto de 2009, os
próprios moradores do bairro teriam levado à prefeitura um abaixo-assinado com
duzentas e cinqüenta assinaturas pedindo a desocupação do prédio. As notícias dizem
ainda que,

segundo denúncias, os ocupantes do prédio costumavam andar nus pelo terreno,
praticavam atos obscenos durante o dia e consumiam drogas. Não raras vezes,
eles hostilizavam a população. (CP)

Outros detalhes do interior do “esqueleto” aparecem:
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Dentro do prédio, havia fezes, urina e até um corpo de um animal em
decomposição. O mau cheiro era sentido de longe. “O cenário encontrado lá
dentro é horrível e vimos também animais como ratos e baratas. Essa ação, com
certeza, é muito benéfica para a população da região”, afirmou o capitão da PM,
Paulo Henrique Rosas. (CP).

De acordo com as mesmas notícias, os moradores e comerciantes da Vila
Industrial estavam aliviados com a operação. Ainda assim, em um box, no lado
esquerdo da página, um dos jornais também registra que dois homens recentemente
expulsos, apesar da ação, retornaram ao prédio no fim da tarde, por volta das 18h30.
Para entrar, quebraram os tapumes. Segundo a reportagem teria presenciado, o capitão
da PM solicitara que uma viatura da GM permanecesse no local até o dia seguinte. Mas
os moradores do bairro teriam novamente procurado a imprensa para dizer que já às
17hs não havia qualquer policiamento na área. O secretario municipal de assuntos
jurídicos negou o acordo com a PM e disse que a responsabilidade da área após a
desocupação é do proprietário.
A seguir, fotos da operação.
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Fotos , legendas e créditos
divulgados no Jornal Correio
Popular em 02/12/2009

A leitura de tal notícia me fez imediatamente recordar o livro Cidade Febril, do
historiador Sidney Chalhoub (2006), que se inicia com o relato jornalístico da
demolição do cortiço ‘cabeça de porco’, no centro do Rio de Janeiro, em fins do século
XIX, começo do século XX. No caso específico que ele estudou, a demolição
justificava-se por concepções de que a pobreza, por si mesma, parecia oferecer riscos de
contágio; e por percepções de que as habitações coletivas seriam focos de irradiação de
epidemias, além de terreno fértil para a propagação de “vícios de todos os tipos”. Os
cortiços eram, então, problema para o controle social dos pobres e ameaça para as
condições higiênicas da cidade.
Ao re-narrar o acontecido, o autor diz: “o que mais impressiona no episódio do
‘Cabeça de Porco’ é sua torturante contemporaneidade” (op.cit:19), dado que
intervenções violentas das autoridades no cotidiano dos habitantes da cidade, sob todas
as alegações possíveis e imagináveis, são hoje lugar-comum nos centros urbanos
brasileiros. Como historiador ele sabe que, definitivamente, não foi sempre assim; “essa
tradição foi algum dia inventada, ela também tem a sua história” (op.cit:19).
O episódio de destruição do ‘cabeça de porco’, mostra Challoub, se transformou
num mito de origem de toda uma forma de conceber a gestão das diferenças sociais na
cidade, que envolve dois pontos fundamentais: 1) a construção da noção de que classes
pobres e classes perigosas são expressões que denotam a mesma realidade; 2) o
surgimento da idéia de que uma cidade pode ser apenas administrada e gerida de acordo
com critérios técnicos e científicos.
Continuidades e Descontinuidades que não é o caso cá de esmiuçar. Mais
relevante é ter em vista que, no caso da desocupação deste prédio, diferente do que se
passa na linha de trem do Paranapanema, muitas outras gestões e interesses entraram em
jogo: programa modelo da gestão municipal, o abaixo-assinado dos moradores da Vila
Industrial, a cobertura midiática de uma igualmente fantástica operação policial,
interesses imobiliários, (ao que parece) a falência financeira do proprietário do imóvel e
as pessoas que ocupavam o prédio. Não é ocasião também de discutir sobre a
veracidade destas informações, e sim de refletir a partir dela.
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De modo diferente do das vilas operárias já conhecidas (em sua maioria erigidas
pelos industriais), a Vila Industrial aqui em tela é um bairro formado por imigrantes
que, nos primeiros anos do século XX, construíram eles mesmos pequenos
“agrupamentos, becos e vilas com características comuns à habitação operária:
aproveitamento máximo dos terrenos, economia por meio do uso de paredes comuns,
ausência de recuos, áreas livres irrisórias” (Rubino, 2006). Um dos mais antigos
bairros da cidade, que se liga ao centro por um túnel próximo à Estação Cultura e/ou por
uma passarela construída próxima ao Terminal de ônibus central. Tanto o túnel quanto a
passarela impedem com que os transeuntes tenham de cruzar, a pé, a linha de trem.
O bairro já foi objeto de projetos de “revitalização”, mas, como mostrou Silvana
Rubino (2006), ora em função do desinteresse das construtoras e dos especuladores
imobiliários, ora porque o bairro, de certo modo, esconde-se de uma visibilidade
pública, ora ainda em função da mudança política municipal, nenhum investimento foi
levado a cabo. Ao contrário do que se passa com o centro, para onde está voltada parte
considerável de um “projeto de modernização da cidade” (Rubino, 2006). Isto significa
que a Vila Industrial está num entremeio: é um dos bairros mais antigos da cidade com
construções pouco valoradas e valorizadas, que, contudo, possui fácil acesso ao centro
e, logo, aos mais diversos tipos de serviço e infra-estrutura públicos. Essa configuração
aumenta o capital político do bairro, e confere legitimidade às demandas de seus
moradores que, nesse caso, não queriam mais conviver com os ocupantes desse prédio.
Relevante destacar que, distante cerca de não mais que cinco quarteirões desse
prédio está o Oitavo Batalhão da Polícia Militar, local onde são oferecidos cursos de
preparação e treinamento para os policiais de todo o interior do Estado de São Paulo. A
localização do batalhão, bem como a operação midiática realizada em torno do prédio
dão o que pensar. Volto logo a elas.
Antes, convém dizer que a operação compunha as ações do Programa Tolerância
Zero da Prefeitura de Campinas, programa modelo da gestão municipal, que,
oficialmente, diz atuar em três frentes: 1)fiscalização e autuação de bares e
estabelecimentos comerciais que “prejudicam a saúde” ou “não respeitam o sossego da
população; 2) proteção de quem vive em situação de vulnerabilidade acolhendo, através
do Programa Bom Dia Morador de Rua, pessoas que vivem nas ruas e consumidores de
álcool e drogas, “resgatando a auto-estima do cidadão de bem e identificando os
infratores”; 3) combate à exploração e abandono de idosos, e proposta de erradicar o
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abuso sexual de “menores”. Entre as ações mais realizadas para tais propósitos,
contudo, está a interdição de imóveis abandonados e invadidos com fins de “acabar com
o consumo e o tráfico de drogas nesses locais”19.
Desse modo, a desapropriação do prédio e sua posterior, embora apenas
midiática, interdição revelam a assunção de que os imóveis abandonados são espécie de
criadouros propícios à proliferação do consumo e tráfico de drogas. Ainda que de nova
essa associação não tenha nada, num contexto crescente de demandas por respostas
políticas que coíbam o consumo e o tráfico de crack, intervenções como essa vem se
tornando bastante corriqueiras.
Esse tipo de ação merece ser observada um pouco mais. Pois, de modo
semelhante ao que se passa com atividades ligadas aos diversos tipos de mercados
ilícitos, dois modos de consecução de operações estatais são realizadas: as de caráter
público e as de caráter privado. Conforme Rosana Pinheiro-Machado (2008), a primeira
é efêmera e concerne aos processos fiscalizadores; semelhante à ocorrida nesse prédio,
tratam-se de esporádicas e performatizadas incursões policiais. Segundo a autora, “o
poder estatal materializa-se nessas grandes operações midiatizadas, e os seus agentes
encarnam o papel público que representam” (Pinheiro-Machado, 2008:128). Depois de
tais ações há um período de silêncio, até que uma nova operação surja. Trata-se, então,
de um fenômeno cíclico. A outra dimensão é contínua e envolve diariamente
negociações de pagamentos de propinas e subornos.
Cabe, por fim, uma breve reflexão sobre o modo como os usuários de crack
apreendem tais espaços, mais fechados. Ouvi, durante a pesquisa, opiniões bastante
divergentes quanto a esse aspecto. Alguns usuários me disseram preferir usar a pedra
em locais assim, pois, de certa forma, ficam imunes aos constantes olhares dos
transeuntes e das incursões policiais; também não correm o risco de serem
interrompidos durante o uso, nem precisam circular todo o tempo. Outros, contudo, me
disseram que não gostam de espaços fechados porque, se algo acontecer, ficam mais
suscetíveis à violência bruta de policiais, de grupos de extermínio, de traficantes e de
pendências entre eles mesmos. O receio é de que esses espaços potencializam essa
violência e, em caso de uma investida, ninguém saberá, nem se interessará em averiguar
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o caso. A ida a esses espaços, portanto, da parte dos usuários, envolve um cálculo de
vantagens e desvantagens, riscos e danos, medos e necessidades, que nem sempre é
simples de ser feito.

3.

“A” cracolândia

Fotografia: É de Lei
Na sede do É de Lei me emprestaram a camiseta amarela. Fomos eu e dois redutores
de danos em direção à cracolândia. Era uma sexta-feira, perto das 15hs, imediatamente depois
da derrota do Brasil para a Holanda na copa do mundo na África.
Av. São João, Av. Rio Branco, Av. Duque de Caxias, chegamos.
Próxima à sede do corpo de bombeiros, fiquei um pouco surpresa com a quantidade de
pessoas que circulavam ali. Usuários de crack com seus corpos característicos, transeuntes,
pessoas na esquina de um bar, ainda comentando a perda da partida de futebol. Não havia
dúvidas acerca da semelhança física entre esses usuários e aqueles com os quais eu já
estabelecia contato através do PRD-Campinas. Mas estavam em maior quantidade, no centro
de São Paulo. Só nessa primeira rua, deviam estar 30 pessoas, em pé, porque chuveiros
instalados nos prédios pingavam continuamente, impedindo a aglomeração nas calçadas.
Chamou minha atenção um casal discutindo. Ambos deviam ter por volta de vinte anos.
Assim que nos viu e sem que eu tivesse tempo de me apresentar, o jovem disse à namorada:
“fique conversando com a tia. Ela vem aqui todos os dias”. Ao se achegar perto de mim, ela,
que estava no local também pela primeira vez, contou que veio buscar o namorado porque
tinham combinado de ele se internar para tratamento naquele dia. Ele afirmou que iria, mas
que, antes, precisava receber um dinheiro que lhe deviam. Esse era o motivo da briga: ela
queria sair dali e ele precisava resolver a pendência. Ele me pediu para que ficasse perto dela
enquanto ia atrás do dinheiro. Ela ficou perto de mim até ele voltar. Conversamos bastante.
Morena, com o corpo esguio, vestia uma blusa vermelha que deixava à mostra o abdômen e o
piercing no umbigo. Completavam o visual, a calça de jeans e a sandália rasteira. O cabelo
preto era liso e estava bem arrumado com chapinha. Parecia bastante vaidosa. Comentei que
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estava bonita e ela foi logo dizendo que não usava droga, “só ele”. Passou a reclamar do
namorado, dizendo que não agüentava mais vê-lo naquela situação. “Ele era bonito,
trabalhava, a gente morou junto um ano, no fundo do barraco da mãe dele, tinha plano de
casar. De repente ele se envolveu com isso, foi sumindo”. Contou que estava junto com a mãe
dele, que os esperava numa praça próxima dali. Disse que não deixou a sogra chegar até o
local porque ela ficaria muito nervosa. As duas vinham de Santos, a cidade onde moram, para
buscá-lo a fim de iniciar o tratamento. Quando ele voltou, me falou que ia ficar limpo porque a
ama. Já com o dinheiro em mãos, eles se foram.
Os redutores precisavam seguir, contei a um deles o que se passou e ele me disse que
pensou em falar com ela sobre o tratamento em um CAPS, sem internação. Mas que eles
pareciam tão fixos na ideia, que o redutor desistiu da sugestão.
Demos meia-volta no quarteirão até a outra rua paralela. Muitas pessoas novamente,
provavelmente 50. Alguns em pé, outros acocorados. Eu ficava confusa, não sabia como me
comportar, para onde olhar. Só conseguia pensar que essa dinâmica confusa e heterogênea
aliada à grande quantidade de pessoas tornava vã qualquer tentativa de compreensão daquele
lugar. Fiquei pensando porque estava me metendo nisso e tornando a minha pesquisa ainda
mais difícil.
Vi um menino que chegou com um par de tênis Nike já usado, tentando trocá-lo.
Ofereceram-lhe um pedaço de pedra que custava R$1,50. Ele topou. Outra menina passava
pedindo uma tragada por um real. Um cara que estava com um par de chinelos na mão, dava
passos titubeantes no asfalto quente. Olhou pra mim e falou que não ia conseguir andar
descalça naquele chão. Desistiu de trocar os chinelos.
Enquanto distribuíamos os insumos, fomos observados o tempo todo por um homem que
depois veio se apresentar a nós como Russo. Já chegou dizendo que fuma crack “desde que o
crack existe”, mas que fica na boa e, apontando para alguns que passavam, comentou não ter
essa paranóia de sair andando. Vestia camiseta, shorts e tênis, que ganhavam o adorno de
muitos anéis, pulseiras, colares e um boné. Para afirmar sua diferença com relação aos
demais, nos mostrou seu cachimbo feito de cobre cujo bocal possuía uma leve peneira, “para
filtrar”. Diz não compartilhá-lo com ninguém. Teria comprado o utensílio em uma loja de
materiais próxima por 17 reais. Os redutores disseram que o cobre é um dos melhores
materiais para a confecção do cachimbo: não provoca intoxicação como o alumínio; agüenta o
calor, diferentemente do plástico; não quebra como o vidro; mas tem a desvantagem de ser
mais caro. Russo escuta atentamente e faz um histórico evolutivo dos seus utensílios: antes
usava na lata, depois no copo plástico, depois no iogurte, depois no isqueiro, depois no cano de
PVC, depois no alumínio e agora no cobre. Mais à vontade, enfatizou não ser viciado: “o meu
negócio aqui é dinheiro”. Ao fim, contou que passara seis anos preso e que na cadeia não
fumou crack.
Outro homem ainda chegou perto e se apresentou: “sou Leandro, mais um adicto”.
Estava muito bem vestido. Camisa social por dentro da calça (também social), sapatos e uma
maleta preta. Deu a entender que seu negócio era a venda. Está freqüentando a reunião de
“NA” e não usa mais nada. Disse que já pegou RDD, RDI e que estava no Carandiru no dia do
massacre, deu detalhes da quantidade de pessoas mortas, “uma cena que não gosto nem de
lembrar”. Contou ainda ter sido cabo do exército por quatro anos antes de entrar “pro crime”.
No exército, era “armeiro”; tentou engatar uma conversa sobre armas mas a minha ignorância
no assunto fez com que não avançássemos muito.
Eu conversava com ele já sentada no beiral de um apartamento cuja porta de entrada
dá direto para a rua. Enquanto isso a polícia apareceu duas vezes, passou de carro, apontou
revólver, pediu para um homem parar, fez revista e depois o liberou. Quando ela chega, todo
mundo se dispersa, mas volta logo.
Fui embora conversando com os redutores sobre a dificuldade do campo, as
impressões, as diferenças. Sem entender quase nada, a minha fala era única: “é muita coisa!”.
Chegamos à sede da ONG por volta das 18hs. Guardei o material utilizado, despedi-me dos
funcionários e caminhei até a estação de metrô São Bento. Dali pra Rodoviária do Tietê pra
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Rodoviária em Campinas. No ônibus, fui tomada por um grande cansaço. Não conseguia
pensar. Dormi a viagem toda. (Caderno de campo, 02/07/2010)
*

O relato dessa primeira ida à cracolândia paulistana, o mais famoso território de uso de
crack do país, já dá mostra da quantidade de situações que acontecem num espaço curto
de tempo, bem como dos diversos tipos de associação e interação que marcam o
cotidiano desses usuários: negociações ora hostis, ora amigáveis com os comerciantes
locais, grande assédio de instituições de saúde e das mais distintas instituições religiosas
que concorrem entre si pela “melhor terapêutica”, heterogeneidade maior dos usuários e
traficantes de crack (que mais frequentemente se confundem), tensa convivência com
policiais civis, policiais militares, guarda municipal e, ainda, cenário de confluência de
interesses imobiliários, políticos, midiáticos, sanitários e igualmente, intelectuais. O que
se passa aí envolve dinâmicas tão “entramadas” e ao mesmo tempo tão independentes,
que zombam de qualquer tentativa de entendimento.
A ocupação desse espaço não é nova. Desde os primeiros anos da década de
1990, há registros de que o centro de São Paulo atrai e concentra grande quantidade de
consumidores de crack (cf., por ex, Silva, 2000; Goulart e Mingard, 2001). A data é
bem próxima ao dos registros iniciais do crack (1988) no país que, instigantemente,
segundo Uchoa (1996), teriam chegado primeiro à Zona Leste da cidade (região de São
Mateus e Cidade Tiradentes).

Foi o centro, contudo, que ficou nacionalmente

conhecido como a “terra do crack”. Não há quem, no país, não tenho ouvido falar dela.
Ela é fonte inesgotável de notícias, de histórias e, mais recentemente, de pânico.
A grande concentração de consumo no centro envolve, de um lado, migrações
e/ou agenciamentos complexos de saída dos bairros mais periféricos em direção ao
centro da cidade visando ora lazer e passatempo, ora maior possibilidade de ganho e
trabalho temporário, frequentemente informais e ilegais. Outra hipótese, a de que o
centro é o fluxo final de uma série de interdições (impedimento da compra e do
consumo) sofridas por esses usuários nos bairros periféricos também começa a aparecer
(Biondi, 2011). Além disso, o centro é, desde muito tempo, o local de grande
concentração de serviços e recursos públicos e privados, o que torna as dinâmicas de
compra de crack e de angariar fundos bastante singulares. Diferente do Paranapanema,
por exemplo, que estabeleceu valor de 10 reais para a pedra e troca mediante dinheiro,
na cracolândia as pedras de crack são fracionadas e é possível encontrar lascas que
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podem custar um real. Muitas trocas que não as monetárias também são observadas com
freqüência.
O logradouro físico da cracolândia se alterou ao longo dessas duas décadas.
Partindo desse fato e, baseados no trabalho de Perlongher (2008), Frúgoli Jr e Spaggiari
(2010) mostram que a hoje chamada região da cracolândia, no bairro da Luz (demarcada
de cima pelo relógio da Estação Júlio Prestes e pelo Cristo da Escola do Sagrado
Coração de Jesus, pode ser descrita a partir de uma “territorialidade itinerante” e de um
“campo de relações”.
Como uma “territorialidade itinerante” está situada numa certa área urbana, mas
é sujeita a deslocamentos que variam de acordo com a repressão ou intervenção
exercidas e/ou com a dinâmica das relações internas. Como um “campo de relações”, a
região também passou a ser sinônimo de degradação e criminalidade urbanas decorrente
da grande presença de usuários de crack, homens, mulheres, meninos e meninas em
situação de rua e/ou prostituição nas ruas dos bairros; todos eles atores urbanos
associados simbolicamente a uma série de estigmas como sujeira, perigo, ameaça à
segurança (principalmente no período da noite, drogas, encrenca, vergonha) – o que
gerou uma série de ações envolvidas na repressão, mediação, ajuda, incriminação. A
degradação do espaço e a responsabilização de seus freqüentadores compõem um
movimento mais amplo de criação de outras “centralidades” na cidade. Os autores
destacam ainda que, como uma “territorialidade itinerante” e relacional, a sua
identificação se dá pela corporificação dos usuários ou consumidores de crack, isto é, a
cracolândia é onde eles estão! num simulacro perfeito que mimetiza corpo e espaço.
De modo mais complicado, o termo cracolândia transbordou de suas
“territorialidades itinerantes” do centro de São Paulo, relativamente possíveis de serem
mapeadas, e passou a nomear outros cenários de uso e outros agrupamentos em torno do
consumo de crack, em várias cidades brasileiras. Estranhamente, crack e cracolândia
parecem cada vez mais se tornar sinônimos.
Para não me estender na discussão, julgo relevante destacar que ali as operações
policiais não são tão performáticas nem tão efêmeras quanto a ocorrida no prédio da
Vila Industrial. Os policiais estão constantemente no local, compondo parte da
paisagem, sempre parecendo testar técnicas mais eficiente para o controle desse
território. Duas se destacam: 1) a ronda contínua que faz com que os usuários tenham
que ficar o tempo todo circulando, num incansável jogo de gato e rato pelos quarteirões
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próximos; 2) a contenção; que consiste em cercar um quarteirão, impulsionando a
concentração dos usuários, deixando-os circunscritos a essa delimitação. Contudo, pela
minha experiência de pesquisa, nunca foi possível prever qual dos modelos será
escolhido.
Ouvi relatos de que o PCC está também ali organizando o comércio e as
condutas locais, sobretudo no que diz respeito a condutas consideradas “certas”. É
muito comum, por exemplo, quando uma mulher com criança passa pelo local, ouvir
para que não fumem na frente de criança. Outro exemplo foi quando usuários de crack
roubaram o celular de um dos redutores; ele foi aconselhado a procurar as “irmãs” e
contar o ocorrido. Contudo, diante de tantos outros atores sociais, sua influência é bem
mais pulverizada e as possibilidades de resistência e discordância são maiores.
Igualmente, agentes de evangelização, de assistência social e de serviços de
saúde compõem a paisagem local. Não à toa já na minha primeira ida, o namorado me
confiou o cuidado da namorada, dizendo: “fique com a tia; ela vem aqui todos os dias”.
Eu materializava uma espécie de personagem com o qual eles se acostumaram a
conviver e a confiar.
A heterogeneidade dos usuários, suas distintas trajetórias e origens sociais
também dão o que pensar. Um olhar de fora, contudo, permite ir fazendo “leituras” a
partir dos corpos. Como se o aumento do desprendimento e cuidado corporal
coincidisse com o maior tempo de estada ali. Contudo, como já mostraram Adorno e
Gomes (2009) é relevante relevar que há distintos usos de crack, mas também distintos
usos do espaço.
Há ainda há os interesses políticos e de especulação imobiliária que se voltam
para o local, aproveitando a idéia de “degradação” para a compra subvalorada dos
imóveis, visando uma futura valorização do terreno e a construção de um pólo cultural.
Mas, como cada um dos engajamentos e interações elencados acima, também este daria
um capítulo à parte, rende histórias e reflexões.
O espaço é curto para tanta complexidade.

Considerações finais

Antes de concluir, enfatizo que a pesquisa não generaliza todos os usos, nem
todos os usuários de crack. Contudo, centrei minha atenção nas pessoas que podem ser
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identificadas ou se identificarem como nóia; termo que, ao longo desse estudo, passei a
apreender como uma categoria, a um só tempo, de acusação e de assunção que agrupa
apenas um segmento muito particular desses usuários: aqueles que, por uma série de
circunstâncias sociais e individuais, desenvolveram com a substância uma relação
extrema e radical, produto e produtora de uma corporalidade em que ganha destaque a
abjeção.
Fiz essa opção porque considero que são eles (e não os usuários que
desenvolvem boas relações com a substância) que, uma vez nessa condição, evocam
limites corporais, sociais, espaciais, simbólicos e morais, bem como impulsionam a
criação de gestões assistenciais e policialescas que visam tanto “recuperá-los” quanto
eliminá-los; também centralizam o investimento de inúmeros dispositivos políticos que
passaram a lidar diretamente com a questão. Se da perspectiva das interações concretas
trata-se de uma categoria bastante plástica; é instigante o fato de que tal plasticidade
some quando se fala publicamente do uso de crack: imediatamente é essa figura que
emerge e justifica todo o aparato repressivo, assistencial, religioso, midiático, sanitário e
moral.
Dito isso, enfrentei o desafio de fazer convergir territorialidade, sociabilidade e
corporalidade abjeta, e apresentei três cenários de uso. A linha do Paranapanema,
localizada num bairro de intenso comércio de drogas, permite observar a relação entre
usuários de crack e participantes do comércio de drogas. O prédio da Vila Industrial,
localizado em um dos mais antigos bairros da cidade de Campinas, mostra,
especificamente, uma operação policial que desvela a relação entre esses usuários,
moradores do bairro, administração municipal e órgãos policiais. Essa situação revela
numa micro-escala tensões que se dão cotidianamente no espaço público da cracolândia,
para onde migram centenas de usuários, traficantes, jornalistas, pesquisadores, policiais,
instituições religiosas, assistenciais e serviços médicos. Também para esse espaço,
voltam-se interesses políticos e imobiliários, repressivos e humanitários, compondo uma
dinâmica caótica, de muito difícil compreensão.
Com isso, pretendi mostrar que, a depender do espaço em que se localizam, que
escolhem ou que são compelidos a ocupar, esses usuários de crack criam, subvertem
e/ou se submetem a distintos engajamentos e gestões, bem como negociam e interagem
com distintos atores sociais. A experiência de ser “nóia” é plural.
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