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Redutores de danos
levam luz à escuridão
Diário Popular acompanhou o
trabalho de rua dos agentes, cuja
missão é fazer contato com os
usuários de drogas e, através da
conversa, mostrar caminhos mais
seguros a quem não consegue se
livrar do vício

Diego Queijo

Pelotas. Maria estava há três dias ali, agacha-
da no chão. Em sua frente, apenas o lume de
uma vela vermelha. Ao  lado, uma bolsa cheia
de utensílios pessoais utilizados no dia a dia.
Maria tem no rosto o breu de um olhar que
parece não enxergar o futuro. Por vezes, nem
o passado. A fotografia das duas filhas ela
perdeu. Não sabe quando. Não sabe onde.
Nem acredita que consiga - sozinha - sair
dali e voltar para casa. Mas o futuro existe.
Por mais que, coberta pela escuridão de uma
noite sem Lua e uma rotina que degrada o

corpo e a mente, ela não veja.
O Diário Popular conheceu Maria na últi-

ma semana, quando foi a campo conferir o
trabalho de agentes Redutores de Danos. Tra-
balhadores que exercem seu ofício onde
muitos preferem nem chegar perto. Funcio-
nários públicos da área da saúde, que tor-
nam palpável a Lei Nacional da Política Pú-
blica de Redução de Danos, Saúde e Cidada-
nia, promovendo o elo entre o governo e os
usuários de drogas. Pessoas comuns, que ilu-
minam a escuridão de vidas e destinos com
sua maior arma: o dom da escuta.

Do outro lado do muro
Para realizar esta série de duas reporta-

gens, o Diário Popular foi duas vezes até um
dos locais apontados pelos Redutores como
praça pública de consumo de drogas. Uma
pequena cracolândia, das tantas espalhadas
pela cidade.

A noite parece mais escura do que o nor-
mal. As nuvens encobrem o céu. Navegam

alaranjadas, refletindo as luzes da cidade. Na
rua, os carros passam correndo pelo asfalto.
São 20h quando a Kombi branca chega ao
seu destino. Dentro dela, três agentes de saú-
de munidos com camisinhas, agulhas, água,
conselhos, e uma equipe de reportagem pa-
ram frente a um cemitério.

Entre a rua e o local onde repousam os
mortos, há um vão, onde está Maria. Um
pórtico que guarda cinzas e acumula restos.
Um espaço que une homens e mulheres com
um mesmo objetivo sobre um mesmo teto.
Em roda, como em um antigo ritual, eles con-
tam histórias, relatam experiências e refle-
tem sobre os próprios valores. Conversam
apontando noções de legislação e cidadania
enquanto explanam sobre a vida e sobre Deus.
A filosofia do pensamento é nua, crua e fria,
diante das cicatrizes provocadas pelo tempo
passado nas ruas. Tudo ocorre enquanto quei-
mam em seus cachimbos pedras de crack.

Nas mãos e nos lábios, as marcas do sa-
crifício do corpo pelo prazer imediato. Nes-
ta noite - após pular o muro e entrar no ce-

mitério - os agentes encontraram sete pesso-
as consumindo drogas no local. Homens e
mulheres acostumados com a companhia
silenciosa dos túmulos e com os olhos cali-
brados pela escuridão.

Mas naquela noite alguém foi até lá para
despertá-los. Para lembrá-los de que não es-
tão mortos e possuem direitos como qual-
quer cidadão. “A sociedade pode achar que
vocês estão mortos - e até vocês mesmos
podem achar que estão mortos, mas vocês
estão vivos”, diz o agente João Carlos Sobro-
sa. Vivos. Entrincheirados em seu próprio
mundo, mas não esquecidos. “Não é porque
usam pedra que não são filhos de Deus.” O
objetivo dos Redutores de Danos é evitar a
transmissão de doenças e diminuir na medi-
da do possível os problemas de saúde dos
usuários. Isolados em um pequeno grupo
marginalizado, eles se escondem da conde-
nação do olhar de quem passa a metros de
distância pela rua mal iluminada. “A socie-
dade nos criminaliza, mas nós não somos
bichos”, afirma Tiago.

Fotos Carlos Queiroz - DP



Grupo atendido todas as semanas
reúne homens e mulheres que

consomem drogas

Redutores tratam ferimento na mão de usuário, provocado pelo uso do cachimbo improvisado

Com o crack não, a droga
tá acabando e tu tá
pensando no que
tu vai fazer pra arrumar
outra bucha pra fumar.”

João, usuário

O menos pior
dos mundos

O crack é vendido na forma de pequenas
pedras irregulares, fumadas em cachimbos -
na maioria das vezes improvisados. A pedra
é uma mistura de cocaína em pó com outras
substâncias que também fazem mal à saúde.
A droga recebe este nome por causa do pe-
queno estalo ocorrido durante a combustão
quando fumado. Mais barato do que a coca-
ína, ele produz um efeito forte e rápido. O
que aumenta o consumo e encarece a de-
pendência. Em Pelotas, uma pedra de crack
custa em média R$ 5,00.

Algumas histórias contadas pelos usuári-
os são chocantes. Sem meias palavras. Com
o crack, rapidamente a saúde é devastada.
Famílias são despedaçadas e vidas destroça-
das. Sem dormir há dois dias, diante da câ-
mera que grava a abordagem dos agentes,
Lucia relata seu maior medo: “Se meus pais
souberem que eu tô usando eles me inter-
nam”. Tiago também é usuário e tira os res-
tos da pedra que ficam presos ao cachimbo
improvisado com plástico e metal. “A raspa
é venenosa”, diz. Ele afirma que usa a droga
por prazer e tem medo de parar. “Eu penso
em parar, mas vou me sentir mal, vou ter
reações. Se eu ficou dois dias sem fumar eu
começo a tremer.”

Em alguns casos o usuário sofre alucina-
ções, delírios e sintomas paranoicos. Logo
após algumas tragadas, Marcos olha rapida-
mente para os lados. Transpira a sensação de
estar sendo vigiado ou perseguido e - mesmo
consentindo - toma um susto quando a câme-
ra do repórter-fotográfico do Diário Popular,
Carlos Queiroz, dispara em sua direção.

Cena impressionante. Ao redor de uma pequena fogueira, o crack é a principal droga consumida

Em um dos relatos mais fortes, João mos-
tra seu kit para utilizar drogas injetáveis.
Cocaína diluída com uísque. “Tomo nas vei-
as, nos braços, e não compartilho a seringa
com ninguém”, conta. Mesmo com a possi-
bilidade de reduzir os danos trocando o uís-
que pela água, na lógica de João é melhor
utilizar cocaína do que crack. “Eu nunca pre-
cisei roubar pra usar isso aqui (cocaína). O
crack eu comecei a usar em 2003. Depois
comecei a roubar e em 2006 foi a primeira
vez que fui preso”, relata. João conheceu a
cocaína aos 13 anos e também diz não que-

Confira: no website do Diário Popular um vídeo da ação dos Redutores de Danos de Pelotas, com depoimentos e opiniões de usuários de drogas.

rer parar. “A cocaína não me leva a roubar
porque eu uso e nem penso em usar de novo.
Com o crack não, a droga tá acabando e tu tá
pensando no que que tu vai fazer pra arru-
mar outra bucha pra fumar”, constata.

Mesmo presos nas teias da droga, os usu-
ários respeitam e compreendem o trabalho
dos Redutores de Danos, que a cada relato
propõe um caminho diferente para eles. “O
que pedimos é que vocês se cuidem, usem
camisinha, tentem diminuir o consumo e
fazer outras atividades. O ideal seria vocês
não usarem, mas como não tem jeito, é pre-
ciso reduzir os danos.”
(*) Os nomes dos usuários utilizados na matéria
são fictícios.

Leia amanhã
Como funciona o programa de Redução
de Danos, a ampliação das ações com a
contratação de novos agentes e depoimen-
tos dos trabalhadores que já são referên-
cia na aplicação dessa política.
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