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Apresentação
O Centro de Convivência É de Lei e a Redução de Danos 
na cidade de São Paulo

Na década de 1990, com a crescente epidemia do HIV/aids, 
o Ministério da Saúde criou uma área dentro da Vigilância 
em Saúde para agregar as ações políticas de prevenção e 
tratamento do HIV: a Coordenação Nacional de Aids. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), a partir das 
garantias constitucionais de 1988, ainda estava sendo 
regulamentado. A epidemia de aids exigia respostas 
rápidas e eficientes e, em 1993, o Brasil fez um acordo 
com o Banco Mundial para receber recursos em forma de 
empréstimos internacionais, para fomentar as ações de 
prevenção e tratamento do HIV/aids. 

A partir de 1994, o Ministério de Saúde passa a financiar 
diversas organizações para desenvolver ações de 
prevenção e tratamento do HIV/aids junto às diferentes 
populações que estavam se infectando em maior 
número, naquele contexto: os homossexuais masculinos, 
as profissionais do sexo e pessoas usuárias de drogas 
injetáveis.

Naquele mesmo ano, um grupo de profissionais que 
atuavam com educação de rua na cidade de São Paulo se 
vincularam a uma organização não governamental (ONG) 
que trabalhava com prevenção e tratamento do HIV/
aids, o Centro de Convivência É De Lei, para desenvolver 
um projeto de prevenção do HIV entre pessoas usuárias 
de drogas injetáveis (UDI) que preconizava a troca de 
seringas usadas por novas.

O projeto tinha como objetivo central “conter a 
disseminação do HIV/aids e outras doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) (hoje infecções sexualmente 
transmissíveis - IST), entre usuários de drogas injetáveis”. 
Fazia-se ações de campo oferecendo a troca de seringas 
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para as pessoas usuárias de drogas injetáveis e sua rede de interação 
social, além da oferta de preservativos e o acompanhamento para 
testagem de HIV. Eram feitas reuniões semanais para discussão 
das ações e supervisões, sendo uma mensal institucional, com a 
coordenação do grupo, e uma quinzenal, com a equipe de rua.

No dia 05 de dezembro de 1998, o Centro de Convivência É de Lei foi 
oficialmente fundado, na rua 24 de maio, no centro da cidade de São 
Paulo.

A partir do protagonismo das pessoas que frequentavam o espaço, 
tínhamos o desafio de ampliar o acesso a novas redes de usuárias 
e usuários, e estimular a sua participação nas atividades realizadas 
no Centro de Convivência, pois pretendia-se que este espaço fosse 
apropriado por essas pessoas como local alternativo de interação 
social e na perspectiva da Redução de Danos (RD). 
Além da ação clássica de troca de seringas na sede, neste momento 
já amparada por uma lei estadual, o É de Lei começou a oferecer uma 
série de atividades, algumas constantes na programação até hoje, 
como o encontro “Chá de Lírio” e outras retomadas recentemente, 
como o grupo de mulheridades.

O É de Lei passou a ser uma referência importante para as pessoas UDI 
que iam à sede pegar o kit e participar das atividades, como grupos de 
discussão, oficinas de confecção de artesanatos, oficinas de confecção 
de currículo para a busca de emprego e discussões sobre medicações 
para o tratamento do HIV e das hepatites virais. Por estar situado no 
centro de São Paulo, próximo a uma estação de metrô e funcionar 
diariamente das 14h às 20h, tornou-se um local de encontro para UDI.

Além do trabalho de campo e das atividades desenvolvidas na sede, 
a equipe do Programa de Redução de Danos do É de Lei investia 
de modo sistemático em sua formação acadêmica e de pesquisa 
científica.

Com a crescente entrada do crack no comércio ilícito de drogas, o É de 
Lei tornou-se protagonista no desenvolvimento de “projetos-piloto para 
usuários de crack” no Brasil junto a outros quatro projetos. Eram, então, 
5 projetos-piloto: São Paulo, Salvador, Florianópolis, Ponta Grossa e Juiz 
de Fora. Estes visavam implementar ações de Redução de Danos com 
busca de tecnologias de prevenção às DST/HIV/hepatites virais, além da 
tuberculose, entre pessoas usuárias de crack, investindo no debate e na 
criação de insumos para o uso seguro desta droga.
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Com os financiamentos governamentais da área da Saúde, de início e, 
posteriormente de outros setores como a Cultura, o É de Lei passou a 
ser uma referência nacional para o debate, a implantação e a pesquisa 
de tecnologias de Redução de Danos na perspectiva dos direitos 
das pessoas usuárias e no âmbito das políticas setoriais de Saúde, 
Assistência Social e Cultura.

Dentre as pessoas que usam drogas, os marcadores sociais fazem 
com que algumas sejam mais estigmatizadas a depender de sua 
raça, classe, gênero, país de origem etc. O Brasil ocupa o terceiro 
lugar mundial em relação à população encarcerada, com 755.274 mil 
pessoas presas, sendo 26,5% dessas por crimes relacionados ao tráfico 
de drogas, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em nosso país, o encarceramento de pessoas em situação de rua 
é crescente, ser preso não é uma exceção e a grande maioria das 
pessoas usuárias de drogas e em situação de rua já passou pelo 
sistema carcerário, o que contribui ainda mais para a exclusão, a 
estigmatização e a impossibilidade de construção de um projeto de 
vida. As rupturas de laços familiares, a desvantagem de acesso às 
políticas públicas e a desigualdade social são fatores que dificultam o 
desenvolvimento de planos de vida.

O trabalho de campo e a convivência são as principais atividades 
desenvolvidas pelo É de Lei, atuação essa que permite conhecer 
os modos de uso, as formas de administração das drogas e, 
consequentemente, pensar em tecnologias sociais e na criação de 
insumos de Redução de Danos.

A exigência vivenciada no Centro de Convivência é basicamente 
relacionada ao conviver, isto é, o espaço de convívio como uma 
ferramenta de aproximação e criação de vínculos, com o objetivo de 
pensar coletivamente e contribuir para a autonomia das pessoas. Tudo 
acontece a partir da convivência, desde os conflitos até o processo do 
autocuidado; esse contato entre a pluralidade de trajetórias de vida é 
muito rico e propicia o desenvolvimento de olhares diversos sobre as 
coisas as quais as pessoas se identificam.

Dentre as diversas atividades do É de Lei, a abertura de novos campos 
de atuação em “cenas” de uso aberto de drogas é mais uma das ações 
que necessita ser bastante cuidadosa. Para concretizar a abertura do 
campo é necessário conquistar a confiança das pessoas que usam 
drogas e da comunidade na qual elas estão inseridas, conhecer códigos 
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culturais e a linguagem utilizada pelas pessoas usuárias, estabelecer 
objetivos e limites explícitos do trabalho.

Os insumos são os materiais pensados e desenvolvidos para a 
prevenção e têm por objetivo a promoção de saúde. O uso de insumos 
oferece ganhos frente aos riscos epidemiológicos associados às 
práticas sexuais e ao uso de drogas. Ou seja, tais materiais previnem 
a transmissão de doenças, principalmente IST, incluindo o HIV/aids, 
hepatites virais e a tuberculose, e estimulam o autocuidado, reduzindo 
riscos e, portanto, seus danos.

Tendo em vista a necessidade constante de criação de materiais 
informativos e insumos, o É de Lei desenvolve múltiplas ações, cujo 
objetivo é tornar esses materiais acessíveis à população com a qual 
trabalhamos e que sejam efetivos, no sentido de multiplicar informação 
e produzir reflexão sobre o uso de drogas e o autocuidado. Assim, 
reunimos informações de nossos arquivos, de conteúdos científicos 
sobre cada droga, informações discutidas com as pessoas usuárias de 
drogas, além de atualizar a equipe sobre as drogas.

Os insumos são fundamentais no trabalho das redutoras e dos 
redutores de danos, pois favorecem a busca ativa nos territórios como 
um instrumento facilitador de abordagens e propiciam o vínculo entre 
a pessoa que faz uso de drogas e quem os oferta (a pessoa Agente de 
Redução de Danos). A partir da distribuição destes materiais se dá o 
encontro e a possibilidade de diálogo entre profissional e pessoa em 
situação de vulnerabilidade social.

O É de Lei sempre teve a educação popular e a educação entre pares 
como premissa básica para provocar transformações na realidade 
das pessoas que vivem em contextos de vulnerabilidade, pois o 
reconhecimento, a valorização de experiências e de saberes de todas 
as pessoas garante a diversidade nos espaços de fala e a participação 
ativa de quem frequenta o Centro de Convivência. Com essas 
premissas, contribui-se com o desenvolvimento da autonomia e do 
protagonismo, além da multiplicação dos saberes.

O trabalho de comunicação e advocacy busca favorecer a 
conscientização pública e política sobre os direitos e as necessidades 
sociais das pessoas que usam drogas por meio de pesquisas, relatórios, 
engajamento estratégico de mídia e campanhas, treinamento em 
monitoramento de violações de direitos humanos, mapeamento de 
grupos de pessoas usuárias de drogas, fornecimento de apoio técnico 
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a redes de pessoas usuárias, monitoramento de reformas de política 
de drogas visando assegurar um ambiente político mais favorável e a 
proteção dos direitos humanos das pessoas que usam drogas, além 
de incidir na formulação de políticas públicas.

“Do Baque ao Crack: 30 anos de Redução de Danos no Brasil”

Após quase trinta anos de respostas satisfatórias ao HIV/aids, fez-se 
necessário realizar um histórico, mapeamento e balanço das ações de 
Redução de Danos em nível nacional. Do seu pioneirismo em Santos, 
a sua efetivação em Salvador, a ousadia de Porto Alegre, a resistência 
Paulista. Dos 20% de prevalência para o HIV/aids nas pessoas usuárias 
de drogas no início dos anos 90 para os atuais 5% de prevalência, 
muitas experiências bem-sucedidas foram realizadas e inúmeras 
tecnologias de cuidado implementadas. 

Se o HIV/aids chega e se desenvolve em um cenário de efervescência 
com a redemocratização política, intensas mobilizações sociais e 
da efetivação do movimento sanitário, vivemos atualmente em 
momento de incerteza política e social, com a retomada de uma onda 
conservadora, inédita desde os anos 80, que ameaça até mesmo as 
práticas de Redução de Danos.

Foto: Ana luiza Voltoli Uwai
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Os movimentos pioneiros da Redução de Danos trocavam seringas, 
lutavam contra todo o tipo de moralismo, medo e fatalismo associado 
ao uso de drogas e principalmente ao HIV/aids, e foram elemento 
central para a construção tanto do Programa Nacional de HIV/aids, do 
SUS, como também da nascente democracia brasileira.

Se antes o HIV era transmitido principalmente pelas seringas não 
higienizadas, atualmente a prevalência de HIV/aids está mais associada 
ao uso inconsistente de preservativos, múltiplas parcerias sexuais e 
troca de drogas/dinheiro por relações sexuais. Se antigamente a morte 
física e social da pessoa vivendo com HIV (PVHIV) era certa, atualmente, 
com a terapia antirretroviral (TARV), a qualidade de vida é assegurada.. 
A sombra da morte que no passado parecia imediata, na atualidade 
se torna administrável, sendo o cuidado/tratamento equiparado ao de 
qualquer outra doença crônica, com a necessidade ainda de quebra 
de tabus, estigmas e preconceitos acerca das questões ligadas a essa 
condição, afinal, indetectável = transmissível.

A constante violação de direitos humanos e a violência direcionada a 
esta população afetam diretamente a qualidade de vida das pessoas 
usuárias de drogas, gerando atmosfera de medo e insegurança, que 
compromete a construção de relações comunitárias e redes de apoio 
social, e que impactam diretamente no autocuidado desta população.

Tendo em vista a longa existência do É de Lei, seu acúmulo e 
conhecimento em práticas de Redução de Danos e seu reconhecimento 
nacional, buscamos fortalecer as articulações com os movimentos 
sociais, as universidades e as entidades públicas e privadas.

Dada a capilarização de articulação em diferentes Unidades 
Federativas e a participação em diversos Fóruns, Conselhos e Redes, o 
É de Lei conseguiu inserção e interlocução nacional que favoreceram 
a elaboração do Projeto Nacional “Do Baque ao Crack: 30 anos de 
Redução de Danos no Brasil”, realizado em 2018, com recursos do 
Ministério da Saúde. 

O produto deste projeto foi a realização de um evento em São Paulo, 
em abril de 2019, que contou com a presença de redutores e redutoras 
de danos que começaram o trabalho no Brasil, além dos e das mais 
jovens e que deram continuidade ao trabalho iniciado. Esse evento 
abriu o ano de comemorações dos 30 anos da Redução de Danos no 
país. Depois dele, inúmeros eventos aconteceram em todas as regiões. 



O projeto propiciou que a equipe do É de Lei conhecesse diversas 
experiências brasileiras incríveis, desde o hotel social “Palmas Que Te 
Acolhe”, em Palmas - Tocantins, até a Escola Municipal de Porto Alegre 
que atua com a população em situação de rua, na capital gaúcha. 

Esse projeto mobilizou a rede brasileira de redutores e redutoras 
de danos e possibilitou uma enorme troca de experiências entre 
diferentes atores e atrizes.

Do Baque ao Crack: a história da Redução de Danos na cidade de 
São Paulo

A partir da experiência nacional, 
a equipe do É de Lei passou 
a discutir a importância de 
realizarmos articulação parecida 
no município de São Paulo, 
tendo em vista que as mudanças 
governamentais comumente
impactam as articulações territoriais, além de propiciar a troca de 
informações sobre HIV/aids, Redução de Danos e saúde mental entre 
os diferentes serviços.

Todo esse levantamento de informações e a organização dos 
conteúdos poderão ser aproveitados para averiguar a efetividade 
das políticas atuais, identificar o que é necessário melhorar ou 
modificar e apontar novas perspectivas e ações para o cuidado 
dessas populações.

Como resultado dessa articulação é esperado que trabalhadores, 
trabalhadoras, a população chave e a população em geral esteja 
sensibilizada para a temática, e que o debate em relação ao uso de 
drogas e as IST - HIV/aids - Hepatites Virais sejam pautadas com o 
propósito de enriquecer as diferentes experiências e perspectivas das 
práticas de Redução de Danos em todo o município de São Paulo. 

Esperamos ainda que os canais de comunicação entre os diferentes 
serviços se configure como uma rede que possa sempre se encontrar 
esporadicamente para trocar experiências.



11

O Projeto “Do Baque ao Crack: a história da Redução 
de Danos na cidade de São Paulo”, em sua concepção, 
tinha como objetivo realizar encontros presenciais para 
articulação com a rede de serviços da saúde pública das 
cinco regiões da cidade de São Paulo, para discutir as 
mudanças, avanços e dificuldades da política municipal 
de Redução de Danos. 

Devido à pandemia de COVID-19, infelizmente, as 
atividades não puderam acontecer de forma presencial, 
por isso optamos por realizá-las mesmo assim, porém de 
forma online. Para tanto, entramos em contato via email 
com a autorização e repasse da Coordenação da Área 
técnica de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas - SMS de 
São Paulo, assim como acionamos a nossa de parcerias e 
amizades que trabalham nos serviços para mobilizá-los a 
participar das discussões. 

Inicialmente, previmos uma atividade para cada região, 
porém com a ausência de pessoas em algumas atividades, 
remarcamos juntando algumas regiões. Dessa forma, 
as atividades das regiões Centro e Norte aconteceram 
individualmente, já Sul e Oeste foram juntas. A atividade 
da Leste e Sudeste foram remarcadas, mas novamente 
ninguém apareceu.

As atividades foram mediadas e relatadas pela equipe 
do projeto, começando com uma breve apresentação 
sobre o Centro de Convivência É de Lei, sobre o projeto 
e sobre a produção da cartilha com as informações ali 
compartilhadas. Quatro perguntas orientaram a discussão 
em torno do que as pessoas entendiam por Redução de 
Danos: se existia e como acontecia a atuação territorial 
das equipes, quais eram as estratégias possíveis da RD na 
prevenção combinada das pessoas acompanhadas e, por 
fim, o que esperam para o futuro, quais caminhos ainda 
precisamos avançar. 

Metodologia 



Os encontros aconteceram no período da manhã, entre 25 de junho 
e 06 de agosto de 2021, contaram com um público de 28 pessoas 
no total das atividades, entre elas orientadoras sociais, psicólogas, 
gestores, arte educadores, assistentes sociais, enfermeiras, auxiliares 
de enfermagem e agentes sociais. Contamos com 10 serviços da rede: 
CRATOD, CAPS AD Centro, CAPS PRATES, CnR Sé, CAPS AD Santana, 
UA 1 Santana, CnR Pinheiros, CAPS Prosam Vila Madalena, CAPS AD 
Cidade Ademar e Seas. 
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Resultados
O que é Redução de Danos? 

“É por meio do vínculo e do afeto que fazemos o cuidado, não por meio 
de intervenções alheias ao sujeito cuidado.”

Durante os encontros do Baque ao Crack, ficou muito 
nítido que não é simples responder à pergunta “O que é 
Redução de Danos?”. Como bem definiu um trabalhador 
da Zona Sul, a Redução de Danos pode ser definida como 
desde uma ação pragmática, que resulta na diminuição 
do consumo de drogas, até uma política pública. 

O que todas as pessoas participantes concordaram é 
que se trata de uma prática em construção, que, na 
perspectiva dos trabalhadores da Zona Norte de São 
Paulo, já mostrou que dá certo. Segundo eles, não existe 
fórmula exata, por isso é importante ir pra rua: é mais fácil 
pensar em RD na teoria, mas é na prática que se pode 
pensar verdadeiramente nos processos. 

Essa construção do que é a RD se alimenta de trocas 
entre profissionais e, em níveis políticos, deve se dar 
intersecretariamente, ou seja, deve envolver as secretarias 
de cultura, educação, saúde, assistência etc. As pessoas 
profissionais da região central da cidade seguiram o 
mesmo raciocínio ao reiterar que não existe fórmula 
para a RD, que é complexa e ainda pouco conhecida. 
Acrescentaram, ainda, que é importante não ter medo de 
falar sobre o que se entende por RD, para que o termo 
passe a ser mais difundido. 

A dificuldade para responder a uma pergunta complexa 
foi destacada como algo natural no encontro com 
pessoas trabalhadoras da Zona Sul e Zona Oeste de 
São Paulo. Elas lembraram que as respostas podem ser 
diferentes dependendo do momento, e que suas próprias 
compreensões de RD mudou com o passar do tempo.



14



15

Prevaleceu, no entanto, a necessidade de pensar a pessoa para 
além da droga, ou, como disseram os e as profissionais da Zona 
Norte, pensar a questão para além da guerra às drogas. Nesta 
perspectiva ética, existem tecnologias diferentes para cada pessoa: 
as estratégias devem ser construídas caso a caso. Segundo as 
pessoas trabalhadores da região central, a RD é uma perspectiva 
de cuidado que ultrapassa o uso de substâncias, porque foca na 
história de vida do sujeito e em seu desejo, considerando-o um ser 
pensante, que sabe indicar o que funciona para si e que, acima de 
tudo, merece respeito. 

Nesse sentido, a RD é um paradigma de cuidado e de proposta 
para a pessoa usuária, que tem foco no sujeito e não em seu uso 
de drogas. É tratar o sofrimento, olhar pras emoções, trabalhar as 
frustrações, ampliar o repertório e fazer a gestão de risco. É preciso 
pensar a relação com a substância, mas também com a família, com 
os amigos e demais afetos, bem como com as atividades cotidianas, 
investigando qual é o sentido que o sujeito dá para sua própria vida. 

Se os profissionais do Centro defenderam a RD como um estilo 
de vida, as equipes das Zonas Sul e Oeste definiram a RD como 
um posicionamento ético e político, uma vez que o objetivo é 
reduzir danos não só causados por substâncias, mas também por 
vulnerabilidades sociais e políticas. Sendo assim, a RD compreende 
a distribuição de insumos, o cuidado de IST, a prevenção de outras 
doenças, a troca de uma substância por outra, a diminuição 
do consumo, e também ações que visam a diminuição das 
vulnerabilidades sociopolíticas. 

São diversos os campos para atuar, assim como são diversos os 
sujeitos e os territórios de atuação: o que funciona para um pode 
não funcionar para outro. A Redução de Danos não é adversária da 
abstinência, mas aliada do cuidado. Não funciona se pautada na 
moral e deve ter sua centralidade no desejo no sujeito, que aponta 
quais são os caminhos para seu próprio cuidado.

Esse é um ponto fundamental da Redução de Danos: o protagonismo 
da pessoa usuária. Como disseram as pessoas trabalhadores da 
Zona Norte, a RD é um jeito de fazer, o lugar de onde se parte, tendo 
o sujeito como protagonista e o modo como ele quer se relacionar 
com aquela substância como referência. A RD se propõe a não 
objetificar as pessoas, independente do contexto em que estejam: 
cada pessoa, a partir do seu lugar geopolítico, sabe dizer sobre si. 



É por meio do vínculo e do afeto que fazemos o cuidado, não por 
meio de intervenções alheias ao sujeito cuidado. Nesse mesmo 
sentido complementam as equipes das Zonas Sul e Oeste quando 
disseram que a RD pressupõe entender a pessoa usuária dentro do 
seu contexto e saber respeitar sua vontade e aquilo que ela consegue 
bancar naquele momento. A abstinência pode ser uma possibilidade 
para quem deseja, mas a RD é uma prática libertária, de emancipação, 
que apresenta diversos caminhos, se valendo de uma escuta atenta e 
da construção conjunta, para que o cuidado amplo e a conscientização 
se dê.

O sujeito deve ser sempre o protagonista de seu processo de cuidado, 
mas ele também é uma figura de extrema importância na luta por 
garantia de direitos, dimensão fundamental da RD. Nas palavras de 
um profissional da Zona Norte, a RD é um projeto político de luta e de 
resistência, que permite criar estratégias de sobrevivência e que tem 
por objetivo produzir vida. 

Segundo as pessoas trabalhadoras da região Central, a RD é ampla, visa 
garantir o acesso à saúde, mas, como se insere em contextos de muita 
vulnerabilidade social, também precisa estar atenta a outros direitos 
que foram negados à pessoa usuária. Nesse sentido, ao adentrar no 
território e acompanhar a pessoa, os redutores e as redutoras de danos 
podem consistir em uma importante ponte com os demais serviços 
e espaços da cidade, favorecendo o acesso aos outros tantos direitos 
para além da saúde. As pessoas profissionais das Zonas Sul e Oeste 
insistiram no mesmo ponto: quanto mais acesso a serviços e políticas 
públicas melhor. 

É por isso que a Redução de Danos não pode acontecer apenas dentro 
dos serviços, mas também fora deles, aos finais de semana, transpondo 
as paredes dos equipamentos e sensibilizando aquelas pessoas que 
não conseguiram chegar até as instituições. Se as equipes têm um 
papel importantíssimo neste processo, também as pessoas usuárias o 
tem. Na luta por seus direitos, elas também podem ser protagonistas, 
transformando suas necessidades em luta social. Nesse sentido, a 
RD extrapola os limites do trabalho, mostrando sua interface com a 
militância.
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Nos encontros realizados, as pessoas trabalhadoras 
compartilharam como é a sua prática de Redução de 
Danos no dia a dia de cada serviço de saúde e assistência 
social. Os e as profissionais da Zona Norte de São Paulo 
falaram sobre algumas das atividades que realizam em 
seus territórios, como: tenda de Redução de Danos, que 
conta com distribuição de lanches, kits higiene, kit de RD, 
roda de samba com as pessoas usuárias dos serviços e/
ou pessoas em situação de rua com distribuição de água, 
além de realizarem oficinas de construção de  cachimbo. 
Ainda, relataram que acontecem articulações de rede para 
que mais de um serviço esteja presente nesses momentos 
e consigam atender às demandas que possam surgir no 
decorrer das atividades. 

A articulação de rede é essencial para se fazer Redução 
de Danos, seja entre pessoas trabalhadoras do mesmo 
serviço, entre pessoas que também são líderes 
comunitárias, organizações da sociedade civil, pessoas 
moradoras da região etc. Essa rede é tecida com troca de 
saberes, insumos, folders, textos, cartilhas, e se constrói 
com todas essas pessoas.

As práticas em rede, tanto em atividade extramuros 
quanto dentro dos muros dos serviços apareceram como 
importantes nas conversas com todos os serviços das 
regiões do centro, norte, sul e oeste. Nessa atuação, nos 
contaram que as parcerias possibilitam a construção de 
um mapeamento de cenas de uso, lugares com maior 
movimento da população em situação de rua, além de 
viabilizarem uma abrangência maior do trabalho e mais 
conhecimento sobre o território em que se atua.

Ainda, foi trazido um desejo pela volta do Fórum 
Intersetorial sobre Drogas e Direitos Humanos (FIDDH). 

Vamos à prática… 

Resultados
Experiências



18

Enquanto isso não é uma realidade, foi relatado que estão sendo 
realizadas reuniões mensais entre os serviços, para trocarem saberes, 
dividirem informações sobre os territórios e combinarem ações em 
conjunto nos locais onde os serviços estão presentes, seja por meio das 
equipes de Redução de Danos, seja com outras pessoas trabalhadoras 
dos serviços. 

Dessas articulações, uma das ações desenvolvidas era o Sarau 
Itinerante do Centro que, devido à pandemia, foi paralizado. Nele, 
serviços de saúde, assistência e organizações da sociedade civil como 
o Centro de Convivência É de Lei, se articulavam com a construção 
de saraus temáticos, sempre circulando pelo território do centro da 
cidade, que contavam com apresentações das pessoas usuárias do 
serviço e de transeuntes. 

Dentro da discussão sobre promoção de cultura e o trabalho da RD, as 
pessoas trabalhadoras das zonas sul e oeste, contaram da biblioteca 
itinerante, que circula com  empréstimos e doações de livros, além 
da realização de atividades esportivas como campeonato de futebol, 
aulas de capoeira na rua e partidas de dominó. Ainda, citaram ações 
temáticas como: eventos no mês do orgulho LGBTQIA+, chá de bebês 
para as pessoas gestantes e dia do autocuidado para mulheridades. 

É relevante mencionar que nos encontros foi falado que muitas dessas 
ações só são possíveis graças a parcerias e arrecadações de materiais 
e doações. Isso mostrou como muito do trabalho do dia a dia é 
construído também por conta da iniciativa das próprias equipes, que 
se mobilizam para viabilizar atividades e, assim, promover o cuidado. 

Redução de Danos e Pandemia

A distribuição de água foi mencionada como um insumo muito 
potente no decorrer da pandemia por profissionais de todas as regiões. 

Em consonância com esse entendimento, o É de Lei lançou em 
julho de 2021 as  “Cartografias do acesso à água: Por banheiros, 
lavanderias e pias públicas para a população de São Paulo”. O 
mapeamento, realizado em parceria com o Fórum Aberto Mundaréu 
da Luz e o Coletivo Paulestinos, além de informar os locais de acesso 
à água no centro de São Paulo, contou com uma pesquisa sobre a 
efetividade dos espaços existentes segundo pessoas que os acessam, 
além de constatar a sua insuficiência quanti e qualitativa.
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As práticas mais corriqueiras do trabalho citadas foram: orientações 
sobre IST/HIV, PREP, PEP, distribuição de materiais informativos, 
autotestes e encaminhamentos para CTA, SAE, UBS e serviços de 
atendimento para documentação. Também foi relatada a realização 
de grupos de promoção de saúde com debates sobre hepatites B e C, 
IST/aids.

Outros insumos utilizados pelas equipes também foram adaptados 
por conta do coronavírus. As pessoas profissionais de diversos serviços 
trouxeram que, por não terem parado os trabalhos durante a pandemia, 
perceberam o aumento da vulnerabilização das pessoas desde então. 
Por isso, passaram a distribuir máscaras, kits de higiene com sabonete 
e álcool gel, além de receberem doações com escovas de dentes, 
lâmina de barbear, shampoos e condicionadores. Absorventes para 
pessoas que menstruam também foram trazidos nas conversas como 
uma demanda crescente surgida nas idas aos territórios junto das 
demandas por calcinhas para mulheridades. 



Em relação aos encaminhamentos, parte desse trabalho pode ser o 
acompanhamento das pessoas em suas demandas, o que foi trazido 
como um insumo importante dentro da Redução de Danos. Segundo 
as pessoas profissionais, muitas vezes a presença do ou da Agente 
de Redução de Danos inibe uma possível violência à qual a pessoa 
usuária poderia estar sujeita, além de oferecer mais segurança ao 
fazer companhia a ela. 

A partir das trocas de experiências trazidas pelos serviços, e em 
conformidade com o trabalho que o próprio É de Lei realiza, pudemos 
observar que as práticas de RD vão além do uso de drogas envolvendo 
o indivíduo. Elas envolvem o território, as pessoas moradoras desses 
territórios e a rede de saúde e assistência social. Ainda, não é possível 
construir práticas de Redução de Danos sem colocar a pessoa como 
autônoma desta ação e da construção do que está à sua volta.

Se você é uma pessoa que trabalha com Redução de Danos, 
te convidamos a refletir sobre isso também:

O que os serviços realizam no seu território?

Quais são suas práticas de Redução de Danos?  
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“Juntos somos mais fortes e com isso criamos potências.”  

No encontro com serviços da região norte, perguntamos 
quais eram as potências do território. Ouvimos que 
as pessoas trabalhadoras viram sua potência quando 
não pararam  durante a pandemia por entenderem a 
necessidade do trabalho, principalmente nesse momento 
de crise sanitária, em que atividades sobre Redução de 
Danos passaram a ser cada vez mais importantes.

Outra potência mencionada foi o matriciamento ou apoio 
matricial como um novo modo de produzir saúde de 
forma interdisciplinar pelas equipes que, num processo 
de construção compartilhada, criam uma proposta 
de intervenção pedagógico-terapêutica. Um exemplo 
interessante para ilustrar a potência da atuação em rede 
é o caso de uma Unidade de Acolhimento (UA) e um 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que enxergaram 
uma oportunidade em se aproximarem para apurar o 
olhar para as questões das pessoas que chegam nos dois 
serviços direto do território.

“O usuário é fundamental nesse processo (...) nós, 
enquanto equipe, entendemos que se faz Redução de 
Danos com quem está na ponta.”

A escuta também foi uma potência citada pelos serviços 
da região central de São Paulo. Segundo as pessoas 
trabalhadoras, “os ouvidos são os maiores insumos”. Para 
elas, lembrar os nomes e recordar o que foi conversado 
em campo são meios que facilitam a criação de vínculo e 
potencializam a estada no território. 

As potências trazidas pelas pessoas trabalhadoras das 
regiões sul e oeste giraram em torno do trabalho em rede 
e sua importância, além da importância de se investir em 

Resultados
Potências
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uma convivência terapêutica no território e a oferta de testagens. Esta 
última também foi mencionada no encontro com a região central.

As potencialidades apontadas nos encontros se misturam com 
algumas das experiências também relatadas. Disso, podemos 
perceber que momentos como os promovidos pelo projeto Do Baque 
ao Crack: a história da Redução de Danos na cidade de São Paulo, de 
compartilhamento de percepções sobre o trabalho, são essenciais 
para o próprio desenvolvimento do trabalho da melhor forma possível. 
A grande potência do diálogo é poder sempre aprender algo novo, 
trocar ideias, pensar junto. Essa é uma das grandes contribuições da 
Redução de Danos.

Vamos pensar em conjunto?

Quais são as potências do seu território? 
Quais são as suas redes?

Mapa de redes 

Ao lado, apresentamos uma sugestão de organização, para 
começar a mapear suas redes. Você pode escrever dentro 
de cada círculo o nome de um serviço ou pessoa com o qual 
você está ligado de alguma forma. Essa ligação pode ser 
representada por traços que ligam um círculo ao outro. Você 
pode fazer diferentes tipos de traços, ao ligar os círculos, que 
representam a sua relação com aquela pessoa ou serviços. Aqui 
estão algumas sugestões de traços e presentações de vínculos:

Vínculo forte

Vínculo fraco

Conflito

Interrompido

É importante pensar que esse mapa é uma fotografia de algo 
que está sempre se movimentando, já que retratam relações. 
Você pode fazê-lo a lápis e, conforme as relações foram 
mudando, mudar o traçado, e até mesmo incluir novos círculos.
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Exemplo:

serviço 
em que eu 
trabalho

CAPS

UBS

UA
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“Nem tudo são flores, mas como já disse Racionais MC’s ‘até no 
lixão nasce flor.’”

Quando questionados sobre os entraves do seu território, 
alguns serviços da região norte trouxeram que enfrentam 
dificuldades com as cisões surgidas no campo em relação 
às moralidades sobre álcool e outras drogas. Não apenas 
no campo, mas por conta das políticas públicas serem 
engessadas, algumas pessoas trabalhadoras do próprio 
serviço têm preconceitos com a Redução de Danos, por 
ela não ter a abstinência como seu foco principal.

Outro entrave trazido por um trabalhador da mesma região 
foi o fato do CAPS ser muito masculino. Conta, contudo, 
que algumas estratégias têm sido implementadas para 
trazerem mulheres para mais perto.

Profissionais de todas as regiões participantes dos 
encontros apontaram a presença constante de um 
sentimento de impotência, de não conseguir dar conta 
das demandas subjetivas. Esse sentimento generalizado 
foi ilustrado com algumas situações, como agendar 
atendimento para que uma pessoa tire a segunda via de 
uma documentação e ela não aparecer no dia. 

Ainda que tenha sido um consenso, muitas pessoas 
disseram sobre a Redução de Danos ser um trabalho de 
formiguinha e que por mais elas desanimem em alguns 
dias, há outros em que acontecem coisas simples, mas 
significativas e que alegram o dia.

Existe também uma preocupação latente em relação a 
quem faz a política, conforme  disse uma trabalhadora: 
“quem está construindo e praticando essas políticas não 
é usuária da realidade de diversos serviços”.

Resultados
Entraves



A centralização dos serviços e intervenções também apareceu como 
problemática nos encontros das regiões sul e oeste. Um trabalhador 
da região sul disse: “somos da ponte pra cá, ações não chegam na 
periferia, maioria fica no centro”. No mesmo sentido, outro profissional 
da região sul de São Paulo afirmou que “as UA ficam em lugares 
descontextualizados, pois ficam, em sua maioria, em bairros elitizados’’. 
O trabalho em rede apareceu em todos os tópicos das discussões. 
Apesar de suas potências, foi indicada a importância de se ter uma 
rede bem costurada e presente no território, pois nessas redes podem 
existir buracos. Uma profissional da região sul contou que, quando um 
serviço “fura” a rede, isso faz com que seja muito mais difícil articular 
as demandas que surgem.

O acesso à água também apareceu como um entrave. Assim como 
nas Cartografias do Acesso à Água do É de Lei, as pessoas profissionais 
também sentem que a falta de água nos espaços atrapalha todo o 
cuidado que precisa ser oferecido às pessoas usuárias dos serviços.

Em todos os encontros também foi relatado como um entrave a falta 
de conversas sobre sexo, prevenção e redução de riscos ou danos. As 
pessoas trabalhadores relataram terem pouca abertura para conversar 
sobre o tema com as pessoas que frequentam os espaços. 

Como já falamos, a Redução de Danos é trabalho de formiguinha. 
Mesmo com dificuldades, é um trabalho que se faz aos poucos e que 
pode ser potencializado quando feito em conjunto, inclusive para 
enfrentar esses entraves e costurar os buracos nas redes.

Qual a sua percepção?

Quais os entraves do seu território? 
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A pergunta que fechou cada um dos encontros foi sobre o 
futuro. O que podemos esperar e o que desejamos? 

No encontro da região norte, “esperança’’ foi uma palavra 
trazida. Segundo uma trabalhadora de um serviço da 
região, ela tem “esperança de [o trabalho com RD] não 
ser mais um jogo de poder e que consiga chegar até as 
margens”. 

O momento político do país também foi apontado 
como causa de tensão, exaustão e retrocessos. Assim, a 
Redução de Danos foi colocada como uma ferramenta 
de resistência que tem a possibilidade de incluir a pessoa 
usuária de drogas como parte desse processo de luta, por 
exemplo, compondo espaços de participação social.  

Para as pessoas trabalhadoras da região central, a atuação 
em rede apareceu, mais uma vez, como um desejo e 
parte de um futuro ideal, com serviços disponíveis unidos 
e se fortalecendo, ampliando o cuidado para ainda 
mais pessoas. Nesse sentido, foi novamente trazida a 
importância de retomar o FIDDH e o Sarau Itinerante do 
Centro. 

As pessoas trabalhadoras das regiões sul e oeste 
corroboraram com os desejos de atuar mais em rede e 
de maneira permanente, inclusive com a retomada do 
FIDDH. Também foi falado sobre a regulamentação da 
Redução de Danos como uma profissão e, sob uma ótica 
mais ampla, o fim da guerra às drogas foi colocado como 
um desejo no horizonte.

O grande destaque para o futuro é a vontade de trabalhar 
em rede. Em um momento em que as vulnerabilizações 
das pessoas têm sido tão acentuadas, vimos que é 
impossível dar conta de tudo sozinho. Mesmo que online, 

Resultados
Futuro



os encontros abriram espaço para que as pessoas que trabalham 
na ponta pudessem conversar sobre o trabalho, trocar experiências 
e sonhar com um futuro melhor. Essa experiência trouxe diversas 
reflexões e novas possibilidades, tanto para os serviços que, mesmo 
com toda a sobrecarga de trabalho e agenda apertada, dispuseram 
de seu tempo para participar, como para o próprio É de Lei. A própria 
prevalência do tema “rede” em praticamente todos os encontros fez 
com que esses momentos virassem justamente isso: uma parceria. 

Essa cartilha foi construída para retratar, na medida do possível, esse 
momento da Redução de Danos na cidade de São Paulo. Mais que 
isso, ela tem como objetivo ajudar a organizar passado, presente e 
futuro para oferecer a profissionais da Redução de Danos, gestores 
e gestoras de serviços ferramentas e estratégias capazes de lapidar o 
trabalho e ampliar o cuidado.

O Centro de Convivência só pode desejar que esses futuros se realizem! 

E você, o que deseja para o futuro da RD?



28

Conheça o é de LEi

O Centro de Convivência É de Lei é uma organização da 
sociedade civil sem fins lucrativos que atua desde 1998 na 
promoção da redução de riscos e danos, sociais e à saúde, 
associados à política de drogas.

Nosso propósito é promover a perspectiva ética do 
cuidado no campo das drogas, ampliando a possibilidade 
de escolha das pessoas, desconstruindo preconceitos, 
e incentivando uma cultura garantidora de direitos e 
diferenças.

Nossa missão é cocriar e disseminar referências e práticas 
de cuidados e estratégias de redução de danos a partir 
da atuação junto às pessoas que usam drogas, às que 
trabalham na rede intersetorial, à academia e à gestão 
pública, visando incidência política que transforme a 
lógica da guerra às pessoas.

Siga o  É de Lei nas redes sociais:

edelei.org

@ccedelei

/ccedelei

@edelei




