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Descrição 

Produção de capítulo de livro sobre vivências/experiências nos cursos de Atualização em

Redução de Danos, do  grupo de estudos pesquisa e extensão “Div3rso: Saúde Mental,

Redução de Danos e Direitos Humanos”  que propiciou minha convivência com pessoas

em situação de rua; tornando-se um campo de pesquisa para a tese de mestrado.

Ebook -  "Drogas e Direitos Humanos: Protagonismo, Educação entre Pares e

Redução de Danos – Posfácio

Em: https://www.unifesp.br/campus/san7/images/E-book-Drogas-Direitos-

Humanos.pdf 

Ebook-  Redução de Danos: ampliação da vida e materialização de Direitos –

Capítulo: A tutoria como exercício democrático: narrativas de experiência dos tutores do

Curso de Atualização em Redução de Danos

Em: https://www.unifesp.br/campus/san7/images/E-book-Reducao-Danos-versao-final.pdf 
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Posfácio

A emoção transborda ao tentar descrever esse processo, que nunca poderá ser
mensurado ou sentido apenas com a escrita desse e-book, apesar de todos os esforços e
competência  dos  que  aqui  deixaram  suas  marcas  e  impressões.  De  início  faz-se
necessário  apontar  a  mistura  de  sentimentos  dessa  escrita,  a  paixão  nascida  nesse
caminho percorrido impede outra maneira de descrição dessa trajetória e impele todo
esse jogar, esparramar de sentimentos.

 A expressão cair de paraquedas nunca fez tanto sentido como naquela tarde em
meados  do  mês  de  março.  Na  primeira  reunião  de  extensão  do  Grupo  Diversos  na
Unifesp, Campus Baixada Santista, a notícia do apoio da Fiocruz Brasília para realização
do curso “Drogas e Direitos Humanos: protagonismo, educação entre pares e redução de
danos”, em parceria com o Centro de convivência É de Lei. Correria para começo da
organização, euforia, alegria e muito trabalho para pouco tempo. Posteriormente, a notícia
de que participaria como tutora nesse processo. 

O  modelo  desse  curso  certamente  proporcionaria  uma  vivência  com  novos
contornos e tons a  uma trabalhadora  do campo da saúde em busca de respostas  e
aprendizado no lidar com a população em situação de rua. Diferente das pessoas que já
acompanhavam essa trajetória, sem a mínima noção do que aconteceria, de como seria,
um “sim”, carregado de incertezas e inseguranças, foi emitido. 

Primeiro  modelo  de  curso  de  Redução  de  Danos,  realizado  com  atores  de
contextos diversos, mas, imersos de alguma maneira e em algum momento, na temática
do contexto de uso de drogas. Foram priorizadas as pessoas com situações de acúmulo
de vulnerabilidades, como as questões de gênero, classe e etnia. Dentre essas, pessoas
que  fazem  uso  de  drogas,  inseridos  nos  serviços  públicos  ou  privados  da  rede
intersetorial  de  Santos;  graduandos  da  UNIFESP Baixada  Santista,  beneficiários  das
políticas  afirmativas;  profissionais  com ensino  médio  que  atuam na  rede  de  serviços



públicos da saúde, educação assistência social e sistema socioeducativo da cidade de
Santos. 

Embora  a  metodologia,  os  referenciais  teóricos  e  as  estratégias  das  quais
lançaríamos mão desde o início  da  construção do projeto  estivessem claros,  algo  se
mostrou essencial a todo o desenho final propiciado e à experiência exitosa desse curso:
O entendimento de que não teríamos controle de todas as ações.  Precisaríamos nos
reinventar e rever metodologias, muitas dúvidas emergiriam, não teríamos respostas para
tudo,  mas,  tudo  bem.  Todo  esse  arcabouço  faz  parte  da  trajetória  e  do  “pisar”  em
caminhos ainda não percorridos. O compromisso era o de criar um consenso de sustentar
pessoas, construir juntos, ter dúvidas juntos e achar soluções dos problemas suscitados
no coletivo “Não vamos perder ninguém!”. 

Mediante essa intencionalidade, buscou-se produzir e propiciar diálogos do modo
mais  horizontal  possível,  tendo  a  clareza  dos  sujeitos  que  ali  se  encontravam  e  o
reconhecimento  dos  diferentes  lugares  de  onde  cada  um  partia.  A  depender  da
localização social, do lugar ocupado pelos sujeitos, sua posição de vulnerabilidade poderá
aumentar ou diminuir. As relações de poder se expressam nas diversas relações sociais,
constroem lugares,  tolhem,  classificam,  desqualificam falas  e  posicionamentos.  Negar
essa estrutura é desconhecer as diferenças que nos circundam. “O não reconhecimento
que partimos de lugares diferentes nos leva a legitimação de um discurso excludente”
(RIBEIRO,  2017).  O  grande  problema  se  dá  a  partir  do  momento  em  que  nossas
diferenças significam desigualdades. Lidar com o mundo real e toda sua complexidade
não é uma tarefa fácil. 

No caminhar do curso de RD (Redução de Danos) ousou-se dizer:  “Não...  não
somos iguais. Não, não somos. Contudo, estamos aqui para construção no coletivo, para
nosso fortalecimento, para a identificação de parceiros e para descobrir que existe um
outro olhar em relação a temática de drogas, para além da perspectiva da abstinência”. O
esforço  se  deu  no  despir-se  constantemente  de  preconceitos,  no  pensar  e  repensar,
(re)construirse a cada aula, a cada fala, a cada vivência coletiva como pessoa, como
profissional. Pactuações coletivas foram construídas, como a exemplo da intervenção em
sala de aula no momento em que alguma palavra dita não fosse do conhecimento de
alguém  ou  o  termo  falado  fosse  de  difícil  compreensão  para  aqueles  não  estão
acostumados ao ambiente acadêmico, bem como leituras conjuntas e ajuda àqueles com
dificuldade em leitura ou que não sabiam ler.  Dessa forma todos puderam construir o
espaço e se sentir-se pertencente àquele processo. 

“Quem mora na rua precisa de afeto e não tem isso. Aqui [no
grupo de formação] podemos acolher, dar afeto” (Danilo Abreu).

Esse movimento de escuta do posicionamento e perspectiva daqueles que sofrem
as intervenções, imposições e sanções por meio das políticas públicas nos serviços do
município,  muitas vezes,  se não em sua maioria,  trazia um peso. O simples girar de
chaves na fechadura de portas já se mostrava um movimento estranho, um movimento de
dor, de reflexão, de alegria e revolta por ter abrigo. Aquelas pessoas, na maior parte dos
locais que acessaram, eram tidas como desapropriadas de uma história, pessoas sem



rosto.  Pessoas  que  se  travestem  no  olhar  do  outro  e  das  instituições,  de  uma  só
característica – a rua. 

“Não  ia  pro  postinho.  Eles  não  querem tocar,  chegar  perto,
abraçar,  quer  pôr  luva.  As  pessoas  ficam  ressabiadas  de
chegar. Elas nunca tiveram essa diferença. 

É a sobrevivência do mundo, pra sobreviver no mundo violento
eu era violenta. Com a violência da rua a gente aprende, se
revolta. (Ana Maria Cristina Soares –  ao citar o atendimento
diferenciado do consultório na rua). 

Muitas vezes, as instituições públicas utilizam-se das identidades forjadas no seio
da  sociedade  para  oprimir  ou  privilegiar  pessoas  que  vivenciam,  cotidianamente,  um
conjunto de violações dos direitos, que nós, profissionais, afirmamos garantir por meio
das políticas públicas. Quem opera a política pública dentro dessas instituições é o ser
humano. Somos nós, com nossos costumes, nossa cultura, nossa crença, nossa história.
Reconhecer-se dentro dessa estrutura é essencial para a busca de novas possibilidades e
reconhecimento das potencialidades. 

“Quando você chega e fala que usa droga, que está tendo crise
renal porque usou droga a noite toda. Sua injeção vai  ser a
última, o seu atendimento vai ser o último” (Bianca dos Santos
Cunha – relatando seu atendimento na unidade de urgência e
emergência) 

Esses sujeitos tiveram suas identidades forjadas dentro de contextos semelhantes,
partilham processos de resistência e linguagem que correspondem a um modo de viver.
Contudo, os elementos comuns não escamoteiam a individualidade e trajetória de vida. A
beleza e a dureza desse processo deram-se no reconhecimento, não só dos aspectos
generalizantes, mas, principalmente no reconhecimento das potencialidades, habilidades,
diferenças,  e  apropriação  que  esses  sujeitos  têm  ou  tiveram  de  suas  histórias  e
trajetórias. Efetuou-se a apologia ao cuidado – toda vida tem valor. Assim,  não
podia ser  diferente o transbordamento de relatos experienciados ao longo da vida de
privações,  de  desabrigo,  de  descuidado,  de  vulnerabilidade durante  o curso.  Em sua
maioria, os usuários do serviço estavam ou estiveram em situação de rua ou em situação
de alta vulnerabilidade. 

A  valorização  das  pessoas  gera  conexões.  Se  veem  sentido  naquilo  que  é
debatido, estarão implicadas. Teoria não muda a vida de ninguém, ela não é empírica,
mas, é um meio para a transformação social de vida e na vida. É preciso entender que
não há obrigação de “plantar  sozinho”,  que o encontro é crucial  na vida de todo ser
humano, que através do outro nos vemos. Construir iniciativas pensando nos cenários
reais da vida é importante para construir transformações. 

Olhar o outro não só pelo que lhe falta, mas, olhar primordialmente o que ele tem e
visualizar além do estigma demanda tempo, empatia, despir-se de egos profissionais e



pessoais, de saberes. No momento em que atravessamos essa fronteira afetamo-nos e
nos percebemo-nos .

“Quando venho aqui eu fico 3 dias sem beber, eu fico alegre
porque vim falar, vim ficar aqui com essa grande família. É uma
redução de danos por isso que venho aqui. Prefiro ficar livre
aqui que nem um jardim florido”. (Edilson Martins de Souza,
conhecido como Seu Jardim). 

Nossos  afetos  nos  moveram,  as  experiências  produziram  laços,  o
compartilhamento  das  mesmas experiências  uniu  pessoas.  Essas  foram as  bases de
unidade do curso “Drogas e Direitos Humanos: protagonismo, educação entre pares e
redução de danos”, sem nenhum falso contorno. Gratidão é a única palavra possível,
nesse momento, para descrever esse encontro, proporcionado por meio da professora
Luciana Toguini  Surjus,  por  quem sobra  admiração e  paixão pela  profissional  que é,
mesmo  que  a  conheça  há  pouco  tempo.  Produção,  invenção,  reinvenção,  desafio,
problemas constituídos no cotidiano, a emergência de solucioná-los, a busca no coletivo
por respostas. Nem os 155 milhões de livros do acervo da maior biblioteca do mundo
poderiam transpor toda contradição e limitação,  desafio e beleza, constituintes da vida
dura, complexa e real vivenciada nesse processo. 
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A tutoria como exercício democrático: narrativas de experiência
dos tutores do Curso de Atualização em Redução de Danos 

Introdução 

No segundo semestre  de 2018,  nós,  pós graduandos em estágios  distintos  do
Mestrado  Profissional  em  Ensino  em  Ciências  da  Saúde,  com  origens  e  formações
diversas, tivemos a oportunidade de participarmos como tutores do Curso de Atualização
de  Redução  de  Danos  da  Universidade  Federal  de  São  Paulo  –  Campus  Baixada
Santista,  possibilitado através do  convênio  entre  a  UNIFESP e  UNIVESP:  “Ações de
ensino e extensão no Estado de São Paulo, voltadas a profissionais e comunidade em
geral,  para a  consolidação e  fortalecimento das políticas  públicas  de Saúde Coletiva,
Saúde Mental e uso de drogas”. O curso foi coordenado pela Professora Dra. Luciana
Togni  L.  S.  Surjus  e  se  deu  entre  agosto  e  dezembro  de  2018,  com a  proposta  de
capacitar profissionais de ensino superior das mais diferentes categorias profissionais e
setores (Saúde, Assistência Social, Educação, Segurança etc.) dos nove municípios da
Baixada  Santista.  A  equipe  de  trabalho  era  composta  por  um  grupo  de  tutores,
facilitadores  divididos entre  graduandos de diferentes  cursos da UNIFESP e  usuários
formados no primeiro curso, além das docentes e coordenadoras. 

Trazemos aqui três breves relatos sobre a experiência vivida e como percebemos
essa busca de atualização em redução de danos. 

Vivência de Izabel Cristina Oliveira Barbosa Pimentel



Há dois anos quando encontrei o grupo de extensão Div3rsos, do qual nasceu o
curso de atualização em Redução de Danos (RD), não imaginaria a riqueza que essa
trajetória me traria. Por vezes e não poucas, me pego tentando mensurar o conhecimento
e o amadurecimento proporcionado por esse espaço – não consigo, falho nessa tarefa.
Ouso registrar que a leitura de milhares de livros em anos de vida não abarcaria nem a
metade  de  toda  carga  humanística,  reflexões,  atravessamentos,  (des)construções,
conhecimento  popular  emergidos  na  vivência  com  atores  completamente  distintos.
Distintos em sua classe, sua cor, sua religião, sua profissão, em sua vulnerabilidade, em
suas dores e suas experiências dentro dessa sociedade. Faço minhas as palavras de
uma psicóloga participante do curso, nem Freud vivenciou um espaço como esse – nesse
momento a sala foi  tomada por risos em tom de afirmação,  seguida da fala de outro
participante “estamos fazendo história”. Daí pra frente o único som que se pôde ouvir, foi
o som dos nossos aplausos numa reação em polvorosa de um momento singular. 

Esse encontro começa a se delinear com minha inserção no mestrado profissional
da Unifesp em 2017 onde conheço a profª Luciana Togni,  orientadora designada pela
direção do mestrado profissional, coordenadora e idealizadora do grupo Div3rso. A recusa
da análise fatalista dos serviços públicos, de uma prática esvaziada, pautada na benesse,
tornou  a  busca  por  renovação  e  parceiros  imprescindíveis  para  meu  caminhar
profissional. O espaço da faculdade era o único local possível de “fuga” para oxigenação
que procurava como assistente social, trabalhadora da saúde, inserida numa unidade de
urgência e emergência com sérios problemas estruturais agravados pelo aglutinamento
de profissionais que mal se conversam. 

Emergia  a  necessidade  de  entender  o  espaço  em  que  estava  inserida,  os
atendimentos  de  colegas  de  trabalho  pautados  em  questões  morais,  as  frases
abomináveis – a exemplo: Por mim pegaria todos esses moradores de rua colocava no
paredão e metralhava – declaradas por profissionais que a princípio estavam ali  para
cuidar das pessoas, precisava compreender o cotidiano dos usuários que atendia. Porque
era tão difícil pra essa equipe prestar atendimento humanizado voltado às pessoas em
situação de rua, vulnerabilidade e com questões de uso de álcool e outras drogas? Nessa
busca  o  curso  de  RD,  mediante  a  trajetória  construída,se  colocou  não  só  como  um
espaço de oxigenação, reflexão, mas essencialmente como um espaço de resistência. 

O  modelo  do  curso  Atualização  em  Redução  de  Danos  “Ações  de  ensino  e
extensão” no Estado de São Paulo, certamente proporcionaria uma vivência com novos
contornos e tons. Desde seu início marca fortemente um direcionamento ético-político
pautado nos direitos humanos e das minorias. 

Com uma metodologia de formação foi pensada no âmbito da política sobre drogas
sob a perspectiva da Educação Popular e Educação entre Pares, nos nove municípios da
Baixada Santista, visando o aumento do protagonismo, favorecendo a valorização dos
saberes  e  experiências,  o  engajamento  em  ações  de  transformação  social,  a
multiculturalidade e a inclusão produtiva.  Prioritariamente  foram selecionadas pessoas
com  problemas  relacionados  ao  uso  de  drogas,  inseridos  nos  serviços  da  saúde,
assistência social, educação e/ou sistema socioeducativo; profissionais com formação em



nível médio, na primeira etapa, e profissionais com formação superior na segunda etapa
do  projeto,  atuantes  nestes  serviços;  e  graduandos  da  Universidade  Federal  de  São
Paulo,  campus Baixada  Santista,  beneficiários  das políticas  das  ações  afirmativas.  O
principal diferencial dessa segunda etapa se deu pela inserção de profissionais da área
de segurança pública. 

Os  grupos  de  atuação  eram compostos  por  tutores,  facilitadores  dentre  esses
graduandos dos cursos da Unifesp e usuários dos serviços formados na primeira edição
do curso, além de docentes e coordenadores. O convênio junto a Univesp proporcionou a
possibilidade  da  inserção  desses  usuários  através  do  trabalho  -  um  dos  primeiros
alcances de transformação percebidos. Ter sua renda para gerir e decidir o que fazer, ou
não fazer, poder alugar um quarto e sair das ruas, poder não sair das ruas, mas ter uma
renda  pra  comprar  o  que  achar  necessário,  ir  ao  cinema,  a  um show,  comprar  sua
substância sem precisar ocupar todo o seu dia pra fazer “o corre” – esses são alguns dos
exemplos de atividades feitas com a “grana do trampo” por esses usuários da rede de
serviços. Alguns estavam tendo um vínculo formal de trabalho pela primeira vez em
suas trajetórias. Com muito orgulho e lágrimas nos olhos levantaram suas carteiras de
trabalho para posar  para uma foto,  carregados de um sentimento que abarca todo o
simbolismo que o objeto carteira de trabalho pode materializar nessa sociedade. Essa
relação formal de trabalho possibilitou a manutenção desses usuários no espaço.

Como tutora desse coletivo, não poderia deixar de vivenciar um espaço tão potente
em um momento em que trabalhadores se perguntam como ter uma prática diferente da
estabelecida por regras e protocolos tão esvaziados. Numa estrutura que fere direitos a
todo o momento e solapada em cheio as aspirações daqueles que acreditam em uma
escuta ética, pautada nos direitos humanos, na valorização e cuidado do outro. 

Nessa etapa do caminho, o “assombramento” da primeira tutoria e do tema RD não
é tão latente,  para além de todo o arcabouço teórico apreendido, a experienciação e
encontro  com os  atores  do  primeiro  curso  ensinou-me que  a  transformação  de  uma
realidade só é possível através da construção conjunta e para essa construção não existe
uma fórmula pronta ou mágica. Talvez por isso a prática da RD assuste de início e gere a
pergunta do Como? Novas perspectivas e entendimentos se abrem quando se descortina
o tema RD e percebe-se que essa prática não se reduz na distribuição de insumos. É
fazer juntos, é construir com o outro um cuidado que faça sentido, é um fazer pautado na
ética, não na moral, é um caminho que vai se costurando na escuta e no encontro. Com o
direcionamento no avanço da garantia de direitos, políticas públicas, vínculos, laços e
afetos no cotidiano da prática profissional. 

Sabíamos do imenso desafio a nossa frente ao recebermos trabalhadores com ensino
superior,  técnicos  que  possuem  autonomia,  relação  não  horizontal  com  as  pessoas
atendidas (na maior parte dos processos) e poder de decisão na ponta de suas canetas
que  podem  mudar  trajetórias,  não  necessariamente  para  melhor.  Não  seria  fácil
desmistificar os processos de atendimento as pessoas usuárias de álcool e outras drogas
nos serviços e a forma de atendê-los, promover debate e movimento. A realidade traz



contradições,  contradições essas producentes  de questões complexas que rodeiam a
prática profissional e resvalam nos usuários atendidos pelo serviço.

 Esse desafio somou-se com outro ainda mais complexo, dialogar com aqueles que
nos  ferem  não  só  na  alma,  mas  também  na  carne  –  os  trabalhadores  da  área  de
segurança.  Eles  estão  na  ponta  do  atendimento  das  pessoas  em situação  de  rua  e
pessoas usuárias de álcool e outras drogas. Afinal de contas essas pessoas vivenciam
um  paradoxo  –  são  visíveis  para  comoção  e  higienização  e  invisibilizados  em  seus
direitos. O chamamento social  para higienização de pessoas em situação de rua e/ou
usuárias de álcool e outras drogas é direcionado a esses trabalhadores da segurança. 

Ouvi-los nos trouxe inquietação, afinal de contas a área da segurança se coloca
como braço forte do Estado e nos trazem a memória momentos de violência física e
mental relatados por vários usuários da rede e participantes do curso, mas também nos
trouxe  empatia.  Suas  falas  revelaram dilemas  e  questões  presentes  no  cotidiano  de
trabalhadores  de  distintas  áreas,  e  nos  fez  pensar  e  repensar  sobre  a  violência
institucional cotidiana nos atendimentos da área de habitação, saúde , assistência social,
que ao negar direitos recrudesce e tenciona diretamente a relação dos profissionais da
área de segurança com as pessoas em situação de rua e/ou pessoas que fazem uso de
substâncias. 

O  tensionamento  das  relações  atravessadas  por  temas  sobre  RD,  direitos
humanos, racismo, vulnerabilidade entre trabalhadores, usuários, estudantes, professores
e coordenadores esteve posto em todos os momentos desse espaço. A riqueza, potência
e singularidade desse lugar se deram justamente pela miscelânea de atores inseridos
nesse espaço. Cada qual com seus valores, crenças, práticas e saberes. Não é tarefa
fácil (des)construir o que já está posto, pensar para além do fenômeno aparente. 

A mediação  feita  pelos  usuários  da  rede  de  serviços  foi  (é,  e  sempre  será)
primordial para avançarmos nessas discussões e ressignificar com potência o espaço do
curso onde se primou por  uma troca de conhecimento horizontalizado.  Não há como
sustentar um discurso quando o sujeito fala a partir de sua experiência e trajetória de vida.
Existem  discussões  sobre  autoridade  intelectual  de  pessoas  referências  na  área  do
conhecimento acadêmico. Pois, aqui eu falo da autoridade da experiência, da realidade
latente, da sabedoria das ruas, do sujeito dono de sua história. 

Como mensurar  o rebatimento na prática cotidiana dos trabalhadores e futuros
trabalhadores quando se escuta dos usuários: “A Guarda Municipal me acordava com
chutes e pontapés quando estava grávida. Por quê? Porque me tratavam feito lixo?” Ou
“Lidar com morador de rua é como lidar com aquele cachorro que está machucado. Você
vem pra ajudar, mas ele fica arredio, ele está com dor. Nós somos assim, já estamos
machucados,  levamos  muito  não  na  cara,  estamos  com  dor.  Quando  alguém chega
mesmo com boa intenção estamos arredios, a gente reage, então a pessoa tem que estar
preparada para lidar com essa população”. Por último, “Gente, eu tô drogada de alegria, é
maior barato ficar drogada de alegria sem precisar fumar nada, usar nada”. Não existe
outro caminho a não ser o fazer com eles porque nossas ações profissionais são para
eles. 


