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Resumo 

Este caso apresenta a situação vivida por uma gestora do município de São Paulo, 
responsável por uma coordenadoria da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social, responsável pelos serviços de proteção a cidadãos vulneráveis, quando da 
ocorrência de uma intervenção que envolveu diversas forças policiais na Cracolândia, 
em 2017. O caso não trata da intervenção propriamente dita, mas sim de períodos que 
o antecedem, apresentando os trabalhos que estavam sendo desenvolvidos na região 
central e a decisão abrupta pela intervenção sem a consulta aos servidores técnicos. Na 
situação específica, a coordenadora precisará tomar uma decisão rápida uma vez que a 
operação em andamento está afetando a vida de mais de 1000 pessoas que 
frequentavam a área objeto da intervenção.  

O caso é sugerido para cursos de graduação ou pós graduação nas áreas de 
administração pública, em assuntos relativos a processos de formulação e 
implementação de políticas públicas, incluindo o tema de burocracia de nível de rua. Sua 
utilização também é apropriada nas disciplinas em que houver a abordagem de serviços 
públicos de assistência social. 

Palavras-chave: Cracolândia, assistência social, políticas públicas, burocrata de nível 
de rua. 

 
 
 
Título: 

Tiros e Bombas na Cracolândia 
 
 
Introdução 
Domingo da Virada Cultura 2017, em São Paulo, Marcia acaba de receber a informação 
de que havia uma operação ocorrendo na Cracolândia, no centro da cidade de São 
Paulo, com a participação da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar, incluindo a 
Tropa de Choque, com o objetivo de dissipar o fluxo1 do local. Como Coordenadora de 
Proteção Especial da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SMADS), responsável pelos serviços de atendimento, abordagem e acolhimento das 
pessoas em situação de rua que frequentavam a Cracolândia, e sem ter sido consultada 
anteriormente sobre como se daria a intervenção de forma detalhada, ela precisava 
pensar rápido e partir para a ação. O risco era que tal operação pusesse a perder todo 
o trabalho que ela vinha desenvolvendo na região e que isso provocasse um caos maior 
no sistema de assistência social de São Paulo.   
 
A Cracolândia em São Paulo 
 

 
1 Fluxo é a denominação dada às cenas de frequência e uso de drogas na região.   
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A Cracolândia é a denominação atribuída a uma região no Centro da cidade de São 
Paulo, próxima à Luz, na qual ocorre uma alta concentração de usuários de drogas, 
sendo o crack uma das drogas de maior preferência.  
 
O uso do crack no Brasil foi disseminado ao longo da década de 90, tendo em vista uma 
combinação de fatores, incluindo o preço relativamente baixo e o efeito no usuário que 
é muito potente. Essa região central que acabou recebendo o nome de Cracolândia 
tornou-se o local preferido para não apenas o consumo dessa droga, mas ainda de 
outras, além de passar a ser o ponto para aquisição de tais entorpecentes. Diversos 
estudiosos entendem, inclusive, que a região não apenas representa a questão 
geográfica, mas principalmente um espaço de relacionamento dos atores envolvidos com 
esse universo2. 
 
A região, que em outros tempos era o local preferido da elite paulistana, foi 
paulatinamente esvaziando-se, e sendo transformada em uma área deserta de 
comerciantes e moradores, o que propiciou o surgimento da Cracolândia. 
 
Independentemente das análises e pesquisas feitas sobre a área, diversas reportagens 
indicam que a região estava cada vez mais abandonada, com ares de degradação, com 
o consumo de drogas feito de forma explícita, e muitas vezes com o tráfico também 
visível, criando uma aversão para aqueles que não faziam parte do ambiente. Mesmo 
contando com equipamentos culturais extremamente relevantes para o cenário da 
cultura na cidade, como a Sala São Paulo ou o Theatro São Pedro, a frequência é 
esporádica e se concentra nos períodos do evento cultural propriamente dito. Em 
resumo, a visão no centro da cidade afasta as pessoas que poderiam aproveitar esse 
espaço central de São Paulo para passeios e celebrações; e concentra outras que 
definiram o local como sua moradia.  
 
Foram várias as tentativas governamentais para endereçar o assunto que envolvia não 
apenas um tema, mas uma necessidade de atuação intersetorial com demanda de apoio 
de saúde, assistência social e também atuação policial preventiva: Projeto Nova Luz, 
Recomeço, Braços Abertos e Redenção foram os principais e a cada investida estatal 
havia uma esperança de alteração na paisagem urbana central do município, dando uma 
solução para a vulnerabilidade dos usuários de drogas e suas famílias.  
 
 
A Marcia  
Marcia é uma pessoa de fortes ideais, sempre achou que poderia fazer diferença na vida 
das pessoas. Decidiu-se pela faculdade de psicologia em virtude de diversos trabalhos 
voluntários realizados anteriormente e desde o primeiro dia de aula tinha a convicção de 
que seu caminho rumaria para a psicologia social. Durante o período universitário, fez 

 
2https://bdpi.usp.br/bitstream/handle/BDPI/12983/art_RAUPP_Circuitos_de_uso_de_crack_na_regiao_2011.pdf;jse
ssionid=CFC41AD4BEB951EE76600F2453767330?sequence=1 
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seu estágio no Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes (SAICA)3 da 
Prefeitura de São Paulo e, no fim do estágio, foi chamada para fazer o atendimento como 
psicóloga no referido Serviço. Após 1 ano atuando como psicóloga, Marcia foi chamada 
para ser gestora do SAICA, e foi quando despertou para a compreensão sobre políticas 
públicas, sua formulação e, principalmente, execução.  
 
Seguiu no SAICA por 5 anos e, em seguida, surgiu uma oportunidade para atuar na 
Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, no Projeto do Centro de Integração da 
Cidadania (CIC), no papel que lhe atribuía a responsabilidade de se certificar de que 
cada equipamento continha os serviços públicos necessários para a região na qual se 
localizava o CIC.  
 
Enquanto Marcia estava na Secretaria da Justiça, uma das coordenadorias que ficava 
sob responsabilidade desta pasta - Coordenadoria de Política Sobre Drogas (COED) - 
migrou para a Secretaria de Desenvolvimento Social e, nesse momento, Marcia foi 
convidada para compor tal Coordenadoria, e desde então, teve início seu contato com a 
Cracolândia.  
 
Soninha Francine - Secretária 
Em 2017, começa uma nova gestão em São Paulo e, para a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social, foi escolhida como gestora responsável a 
vereadora eleita para o mandato 2017-2020, Soninha Francine. É nesse momento que 
Marcia é convidada para assumir a posição de Coordenadora de Proteção Especial da 
Secretaria (CPSE). 
 
 
Soninha tem uma trajetória voltada para diálogo nos mais diversos temas. Desde sua 
juventude, por onde passou, atuou com os olhos voltados para a política, seja em prol 
da escuta dos jovens, permitindo o holofote para o protagonismo juvenil, seja em sua 
pauta jornalística relacionada à cidadania e direitos humanos. Foi eleita vereadora pela 
primeira vez em 2004, e chegou a ser candidata à prefeita por duas vezes. Em 2016, foi 
eleita novamente vereadora e antes que pudesse assumir sua cadeira no legislativo foi 
chamada pelo novo prefeito para o cargo de Secretária Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social. E permaneceu no cargo até semanas antes da intervenção 
ocorrida na Cracolândia em maio de 2017.  
 
Antes mesmo de assumir a pasta, Soninha buscou conversar com secretários mais 
antigos do município e do Estado para aprofundar  em seu papel e estabelecer seus 
objetivos em prol de serviços mais dignos e funcionais na área da assistência social. Foi 
durante uma dessas conversas, na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, 
que Soninha conheceu a Marcia e a convidou para se juntar aos quadros da 
municipalidade e garantir um olhar integrado para os serviços de proteção. 
 

 
3O SAICA é um serviço para acolhimento e garantia de proteção à criança e adolescente em situação de risco, seja 
pessoal, social e de abandono. Mais detalhes podem ser obtidos pelo site: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/index.php?p=28980 
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Coordenadoria de Proteção Especial da SMADS 
 
A Coordenadoria de Proteção Social Especial (ou CPSE) é responsável pelos serviços 
de atendimento na área de assistência social para famílias ou cidadãos que estão em 
situação de risco. São consideradas situações de riscos, sejam pessoais ou sociais, 
diversas condições como por exemplo abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, 
abuso sexual, uso de substância psicoativas, situação de rua, trabalho infantil4. Ou seja, 
a Coordenadora tinha que lidar com diferentes níveis de complexidade em situações 
criadas porque, em última instância, o Estado havia falhado em outras áreas como 
educação, saúde, segurança, trabalho, habitação etc.  

 

O foco dos serviços de assistência de proteção especial vão desde soluções de proteção 
para mulheres vítimas de violência, passando por abordagens a pessoas em situação de 
rua, articulações com outros serviços, até o acolhimento seguro de famílias e indivíduos, 
dentre outros. Não são questões fáceis e para Marcia, lidar com esses assuntos era 
tarefa diária. Para ela, que sempre gostou de estar no desafio da execução era 
inspirador.  

 
A SMADS na gestão Soninha 
Marcia entendia bem seu propósito e ela sabia que existia uma lacuna nos serviços de 
responsabilidade de sua Coordenadoria que apesar de realmente contar com diversos 
atendimentos diferentes para situações das mais variadas, não havia um olhar para 
serviços especificamente destinados aqueles que frequentavam a Cracolândia. Havia 
projetos que tentavam coordenar alguns serviços, mas um serviço da Secretaria de 
Assistência, devidamente tipificado com o suporte legal adequado era inexistente e isso 
não é tarefa simples, exige estudos e articulações intersetoriais, e era nisso que Marcia 
estava trabalhando. 
 
Em paralelo, era sabido que o Prefeito, assim como muitos outros anteriormente, tinha 
uma agenda para solucionar o desafio que a Cracolândia apresentava à municipalidade 
e não havia clareza de como a questão seria enfrentada. 
 
 
Projeto Nova Luz 
A região da Luz foi inicialmente marcada pela presença de grandes fazendas de gado; a 
presença da elite foi aos poucos influenciando o desenvolvimento urbano do local. No 
século XIX, a implantação das estradas de ferro gerou no espaço mudanças importantes: 
construção da Estação da Luz e da Estação Sorocabana; calçadas; nova iluminação e 
cuidados com a zeladoria. Foi um período de pujança para a rede ferroviária que 
contribuiu para que o local se tornasse um dos preferidos da população da cidade e 
contasse, assim, com a presença de moradores e com o surgimento de intenso comércio.  

 
4 Informações extraídas do site 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/index.php?p=17335 
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A partir da segunda metade do século XX, a área passou a sofrer um processo de 
esvaziamento. Empresas que haviam decidido, anteriormente, ter sua sede na região 
central da cidade se mudaram para a Avenida Paulista5. Esse processo aliado a ainda 
dois fatores estruturais - decadência do modal ferroviário e fortalecimento do transporte 
rodoviário - tornaram a região mais popular. Aos poucos, o comércio local foi se 
reduzindo e a região foi se esvaziando.  
 
Na década de 90, já era visível referido esvaziamento e o aumento da concentração de 
usuários de drogas. Desde então, houve anseio para resolver a questão. Normalmente, 
o foco das operações era voltado à repressão e tentativa de retirada do fluxo de 
indivíduos frequentadores da região. Mas, outras propostas foram sendo aceitas ao 
longo do tempo. 
 
O primeiro projeto com maior visibilidade que se tem notícia que tentou endereçar a 
situação vivida na região da Cracolândia é o Projeto Nova Luz6, de 2011 (veja mais 
informações no link do rodapé). É preciso ter em mente que o projeto é urbanístico e 
tinha por objetivo requalificar o espaço com a visão de valorizar a região, atraindo 
moradores e comerciantes novamente. Para atingir a finalidade proposta, operações 
repressivas foram realizadas, com a interdição de hotéis e expulsão dos indivíduos. O 
resultado foi o distanciamento temporário da região dos usuários e traficantes, mas que 
não perdurou e dois anos depois já entrava na agenda um novo programa para a área. 
 
Projeto Recomeço 
Em 2013, o Governo do Estado de São Paulo publicou o Decreto 59.164 que instituiu o 
Programa Estadual de Enfrentamento ao Crack, chamado de Programa Recomeço (veja 
mais informações no Anexo I). O Programa tinha por objetivo a realização de ações com 
os usuários de drogas, com especial atenção ao crack, em eixos temáticos: prevenção; 
tratamento; reinserção na sociedade, com atenção à família e inclusão produtiva;  acesso 
à justiça e a direitos como cidadão; e, controle e requalificação do território, com a 
garantia da mobilidade e atividade de repressão. 
 
O Programa já trouxe um novo olhar para a situação, deixando de ter como foco o espaço 
geográfico apenas, para priorizar o indivíduo que se encontrava fragilizado em função do 
uso de drogas e, de certa forma, por viver à margem da sociedade.  Outra abordagem 
importante do Programa foi a compreensão da necessidade de uma atuação intersetorial 
para atendimento ao indivíduo.  
 
Marcia, quando membro da COED, tinha um papel que estava diretamente relacionado 
à articulação intersetorial e ao relacionamento com as diferentes esferas de governo. Em 
virtude dos convênios firmados entre Estado e Município, Marcia atuava diretamente na 
Cracolândia, mas também tinha uma responsabilidade de gestão e, cada vez mais, 

 
5https://saopaulosao.com.br/conteudos/outros/1785-a-ascensão-e-decadência-da-luz,-embrião-do-centro-
paulistano.html# 
6https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/desenvolvimento_urbano/arquivos/nova_luz/201108_P
UE.pdf 
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estava convicta de que para ser um bom gestor era preciso: de um lado, compreender a 
máquina pública e tudo que a permeia como o perfil dos servidores, sua qualificação, os 
recursos disponíveis; e de outro, conhecer de perto a realidade que exige uma 
intervenção. Para ela, na atuação na região da Cracolândia, era estratégica essa visão, 
desde que aliada à compreensão da situação do indivíduo usuário de drogas. Era 
necessário, para Marcia, olhar para o dependente químico, ciente de que não há apenas 
uma resposta padronizada para encontrar uma solução; o Programa Recomeço, para 
ela, tinha essa proposta.  
 
Em 2013, a Prefeitura de São Paulo firmou um Termo de Cooperação com o Estado de 
São Paulo para parceria no tocante às ações do Programa Recomeço. Em virtude desse 
acordo, foi colocado um centro de referência - Cratod - na própria Cracolândia. O Cratod 
(Centro de Atenção Psicossocial para Dependentes de Álcool e Drogas - CAPS AD) é, 
até hoje, a porta de entrada do Programa Recomeço, que funciona 24 horas por dia e 
atende de forma personalizada os que lá chegam buscando ajuda. 
 
As avaliações da política pública por parte Governo do Estado não foram negativas. Em 
evento ocorrido em 2018, o governo do Estado apresentou um vídeo7 com as ações 
ocorridas na Cracolândia e apresentando algumas histórias de sucesso. No entanto, na 
prática, a situação continuava chamando a atenção da população que seguia vendo um 
enorme fluxo de pessoas, concentradas em uma região comprando e usando drogas.  
 
Programa De Braços Abertos8 
Ainda que o Programa Recomeço fosse bem avaliado e continuasse sua operação, da 
parte da Prefeitura,  a situação ainda não resolvida continuava sendo um incômodo e, 
por esse motivo, em 2014, a Prefeitura de São Paulo lançou o Programa De Braços 
Abertos, especificamente para os usuários de crack da Cracolândia (veja mais 
informações no Anexo II). A visão voltou-se para uma metodologia de redução de danos, 
oferecendo aos dependentes químicos moradia, alimentação e trabalho. Não foi criado 
um tipo de serviço específico por parte da SMADS, mas o projeto teve seu foco destinado 
à população frequentadora da área em tela. 
 
A proposta não era substituir o programa estadual que continuava vigente e ainda 
contava com os serviços sendo prestados na região central da cidade, mas somar, 
visando dar mais ferramentas ao Estado em busca de uma solução. As ações 
empreendidas pela Prefeitura tinham como objetivo fazer com que o usuário de drogas 
diminuísse o consumo de entorpecentes, via reintegração ao trabalho e respectiva 
remuneração.  O Programa estabeleceu um pagamento para trabalhos de zeladoria 
executados na cidade. Além disso, havia o fornecimento de alimentação e vagas em 
hotéis da região.  
 
"De Braços Abertos" recebeu muitas críticas e também diversos elogios: a política 
permitia uma atenção individualizada ao dependente trabalhando com sua auto-estima 

 
7 https://www.youtube.com/watch?v=WWEpSxlyuyA&feature=youtu.be 
8https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/decreto%20bracos%20abertos.pdf 
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e buscando sua efetiva reinserção à sociedade; no entanto, não havia, de forma 
perceptiva, a alteração na paisagem urbana, com a concentração de usuários ainda 
muito alta na área em questão, tanto que o tema foi pauta da agenda nas eleições de 
2016 para prefeito da cidade de São Paulo.  
 
Programa Redenção - SMADS e a Cracolândia 
Diversos candidatos se pronunciaram sobre a Cracolândia em suas campanhas, e havia 
propostas para a solução definitiva por parte de vários deles9. O candidato vencedor já 
havia proposto, durante a campanha, retomar o foco na parceria com o Governo do 
Estado, e atuar de forma repressiva ao tráfico. 
 
E com sua vitória, o Programa De Braços Abertos foi substituído pelo Programa 
Redenção, cuja proposta não foi apresentada por meio de uma nova legislação, ao 
menos inicialmente. As principais diretrizes eram manter os serviços existentes, sendo 
que o maior foco era da saúde, e incluir abordagem para internação dos dependentes. 
 
O trabalho da Marcia não se restringia apenas à Cracolândia, mas diante de sua 
experiência, ela sabia que tinha que ser pensada uma solução que contemplasse a 
metodologia na qual ela acreditava que unia o olhar para acolhimento mais específico a 
cada indivíduo, ciente de que a solução definitiva poderia não acontecer. Para ela, 
deveria ocorrer um atendimento híbrido que unisse saúde e assistência social, sem 
deixar a questão da habitação fora da equação.  
 
Ela possuía o apoio de sua chefe, a Secretária Soninha, e como técnica e especialista 
no assunto, iniciou estudos para criação de uma tipologia da assistência10 voltada para 
o atendimento aos usuários de drogas da Cracolândia. Ela tinha ciência de que 
desenvolver um novo serviço era uma tarefa hercúlea que tomaria muito tempo e 
demoraria para se consolidar, mas era no que ela acreditava.  
 
No entanto, em meados de abril, a pasta de assistência trocou de gestor e a Secretária 
tomou seu assento na Câmara Municipal. O secretário adjunto assumiu com a pressão, 
por parte do prefeito, de resolver a questão da Cracolândia11 que havia se transformado 
em um grande mercado de drogas a céu aberto. 
 
É preciso lembrar que a situação da Cracolândia não envolve apenas os usuários de 
drogas, mas também todo o ambiente dele, o que implica: a existência de traficantes; a 
ocorrência de criminalidade, seja associada a furtos e roubos para consumo de drogas, 

 
9https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1803307-candidatos-criticam-programa-de-haddad-para-a-
cracolandia.shtml 
10Tipologia, nesse caso, corresponde aos tipos de serviços oferecidos pela Assistência Social. O tipo ao ser definido 
deve trazer informações completas como forma de acesso, objetivos, características, abrangência, número de 
usuários, quadro de servidores, dentre outros aspectos. A tipologia vigente atualmente pode ser encontrada em 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/arquivos/portarias/portaria_46-
2010.pdf 
11https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/04/1876767-mini-doria-novo-secretario-de-sp-tem-experiencia-e-
gosta-de-atropelar.shtml 
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seja em virtude da vulnerabilidade das pessoas que lá estão que sofrem violências físicas 
e sexuais; a falta de moradia; a proliferação de doenças etc.   
 
O senso de urgência estava aumentando na pasta, muito em virtude da cobrança que 
vinha do gabinete do prefeito, mas também pela própria sociedade que, ano após ano, 
eleição após eleição, houve promessas sobre soluções que não são efetivadas. O 
trabalho na SMADS seguia com os serviços que já existiam desde o início da gestão, 
mas era sabido que uma operação mais energética ia ser tomada.  
 
Os rumores eram claros pela pasta, até mesmo porque o próprio prefeito já havia dado 
declarações no sentido de que a Cracolândia iria desaparecer12, mas a informação não 
estava chegando aos servidores responsáveis pelo atendimento direto ao usuário, nem 
mesmo à Marcia que, no fim, fazia essa ligação entre o gabinete e tais servidores.  
 
 
Dia 21 de maio de 2017 - tiros e bombas 
 
Marcia estava preocupada com os rumores sobre intervenções policiais na Cracolândia, 
mas, como não havia uma informação concreta, seguia com suas atribuições. O fim de 
semana dos dias 20 e 21 de maio prometia muita animação no centro, eram as datas 
para ocorrência da Virada Cultural 2017 e havia programação por toda cidade. Apesar 
dos rumores e de um clima de que algo aconteceria, Marcia achava que seriam dias 
tranquilos. 
 
Às 7 horas do domingo, dia 21, Marcia recebe uma ligação de um servidor que atuava 
na região da Cracolândia dizendo que a polícia civil e militar estavam lá, juntamente com 
a Guarda Civil Metropolitana e agentes de grupos de operações especiais, determinados 
a dispersar os indivíduos que estavam no local. A informação dada a Marcia era de que 
a Tropa de Choque estava jogando bombas de efeito moral, efetuando prisões de 
criminosos, expulsando da área os usuários de drogas, e destruindo os barracos. 
Enquanto ouvia o que acontecia, Marcia se lembrava de que havia uma estimativa de 
1000 pessoas que frequentavam a Cracolândia e tudo que conseguia pensar era: o que 
deveria fazer? Pela primeira vez em sua carreira, a situação emergencial de grande porte 
a enfrentar não estava em seu radar. 
 
Pós intervenção 
A primeira medida de Marcia, após o telefonema, foi se dirigir ao local. Junto com mais 
uma pessoa de seu time, ela foi acompanhar a ação policial. A situação, como ela 
constatou, era caótica; as bombas de efeito moral caiam sobre todos: usuários, 
traficantes e funcionários públicos. A primeira providência ao se deparar com tal situação 
foi localizar os servidores responsáveis pelos atendimentos que normalmente eram 
efetuados nos equipamentos públicos do local. Marcia reuniu as equipes dos SEAS13 
mais próximos e já deu início a abordagens. 

 
12https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/doria-diz-que-cracolandia-vai-acabar-antes-do-fim-do-seu-mandato.ghtml 
13 Serviço Especializado de Abordagem Social. Mais informações podem ser encontradas no link: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/index.php?p=28945  
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Ao longo daquele dia, o efeito imediato da operação da polícia foi uma dispersão do fluxo, 
que antes ficava restrito a alguns quarteirões dos Campos Elísios, por todo o centro da 
cidade. Conforme reportagens publicadas à época14, o prefeito e o governador do Estado 
afirmavam que as operações de intervenção seguiriam, com dois vieses: coibir o tráfico 
de drogas por meio da prisão de traficantes; e, promover o acolhimento dos usuários, 
recorrendo, inclusive a internações compulsórias. Para o prefeito de então, a Cracolândia 
havia acabado15. 
 
Para Marcia, outros problemas que talvez pudessem ter sido planejados de antemão 
foram surgindo nos dias que se seguiram ao 21 de maio.  
 
Ao contrário do talvez esperado, o fluxo não permaneceu disperso e rapidamente novos 
bolsões de consumo de drogas foram se formando. A Praça Princesa Isabel foi um 
exemplo de local no qual houve a formação do que poderia ser chamado de mini 
Cracolândia. Outro ponto de alerta para a assistência social de São Paulo eram os 
abrigos. 
 
Normalmente, no mês de maio, os serviços de assistência da cidade de São Paulo se 
preparam para os meses mais frios e não havia sido diferente naquele ano. Mas, a partir 
da intervenção policial, um novo panorama para abrigamento tinha de ser levado em 
consideração: os equipamentos preparados para servirem de abrigo quando de noites 
mais frias passaram a ser ocupados por mais pessoas que o previsto. Além disso, um 
fator que poucos têm conhecimento, mas que Marcia, como especialista em 
Dependência Química, tinha perfeita ciência era de que a população de rua também 
segrega e a quantidade de pessoas dividindo abrigos preparados para um contingente 
menor tinha potencial para se tornar um barril de pólvora.  
 
Todas essas questões faziam Marcia pensar em como poderia ter interferido na decisão 
que culminou na intervenção ocorrida em maio, e o que faria de diferente. Além disso, 
olhando para frente, quais deveriam ser as ações prioritárias da assistência social na 
questão dos drogaditos. 
  
  

 
14 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40115560 
15 https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/policia-faz-operacao-na-cracolandia-no-centro-de-sp.ghtml 
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NOTAS DE ENSINO 
 
 
Sinopse – resumo voltado ao professor 
  
O caso apresenta a situação de uma gestora responsável por uma coordenadoria da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do município de São Paulo, responsável pelos 
serviços de assistência de proteção especial, quando da ocorrência de uma intervenção que 
envolveu diversas forças policiais na Cracolândia, em maio de 2017, e da qual ela não possuía os 
detalhes previamente. 
 
O caso se desenvolve com a apresentação do primeiro dilema relacionado a como a servidora 
deveria agir diante da informação acerca da operação policial. O caso continua com a 
contextualização da Cracolândia, um pouco de sua história e a evolução até chegar ao cenário, a 
partir da década de 90, no qual a região já se apresentava esvaziada de comércio e moradores. O 
caso ainda trata dos principais projetos existentes que lidaram com a questão. Há também a 
apresentação do contexto da personagem principal, Marcia, e sua experiência profissional, que 
sempre esteve relacionada ao atendimento de pessoas vulneráveis e execução de políticas públicas. 
 
O texto introduz conceitos relacionados à assistência social e apresenta expectativas que surgem 
quando do início de uma gestão e os projetos que começam a se desenvolver, incluindo políticas 
públicas a serem desenvolvidas. Além disso, há uma indicação de situação comum na 
administração pública de que pode haver olhares divergentes entre os gestores eleitos e os gestores 
técnicos sobre o mesmo tema, sem que o processo de escuta aos membros técnicos seja feito de 
forma efetiva. 
 
Na situação em questão, a coordenadora precisará tomar uma decisão rápida uma vez que a 
situação em si já afeta a vida de mais de 1500 pessoas que frequentavam a área objeto da 
intervenção - a Cracolândia. 
 
O dilema, no entanto, será elucidado com a apresentação das ações que foram tomadas no dia por 
Marcia, assim como novos dilemas serão apresentados com o intuito de repensar mais serviços de 
assistência social da cidade, preferencialmente, na região central de São Paulo.  
  
Aplicação e objetivos pedagógicos 
  
Aplicação: 
O caso pode ser usado para tratar do ciclo de políticas públicas, incluindo todas as fases, mas 
principalmente no tocante à formulação e implementação, considerando o papel do burocrata de 
nível de rua e seu envolvimento nessas etapas do ciclo. 
 
Uma importante discussão que poderá ser feita a partir do caso é o diálogo entre os gestores (eleitos 
ou parte do primeiro escalão) e os servidores técnicos, com destaque especial para a assistência 
social, mas que também pode ser alargado, tendo em vista que em muitas situações o planejamento 
de execução de projetos não é debatido (ou é pouco debatido) com a equipe técnica.  
 



 12 

Também é possível seu uso para abordar a questão de políticas públicas voltadas para usuários de 
drogas, e até mesmo para políticas assistenciais de uma forma geral. 
 
Em menor escala, é possível também tratar da intersetorialidade na implementação de uma política 
pública, levando em consideração os diversos exemplos de projetos apresentados no caso. 
  
Objetivos de ensino: 
É esperado, com a leitura e análise desse caso, que os estudantes sejam capazes de compreender a 
complexidade de determinadas políticas públicas que na maior parte das vezes não possuem uma 
única solução. Também é esperado que o aluno perceba o relacionamento entre o burocrata de 
nível de rua e o gestor, a diferença entre eles e a discussão que pode girar em torno de como deveria 
ser a interação. 
 
Espera-se, também, que os alunos consigam discutir o ciclo da política pública e o caminho que 
se percorre da formulação à implementação, e, em menor escala, da avaliação. Por fim, é esperado 
que a discussão também seja realizada em torno da política pública específica para usuários de 
drogas.  
  
  
  
Perguntas de estudo 
- O que estava acontecendo na região central de São Paulo, no dia 21 de maio de 2017? 
- Por que tal acontecimento se tornou um dilema para Marcia? 
- O que Marcia fez após o recebimento da ligação no dia 21? Ela deveria ter agido de outra forma? 
- Havia algo que Marcia poderia ter feito para impedir a ação do dia 21/05? 
- Identifique os projetos desenvolvidos na região em questão ao longo do tempo, antes de 2017, e 
os motivos de implementação de cada projeto.   
- A falta de comunicação com a equipe técnica gerou obstáculos para a ação?  
- Havia a compreensão de que estava sendo pensada uma política pública específica para a região 
da Cracolândia? O tema estava na agenda política? Quais eram os atores envolvidos no projeto 
que estava sendo desenvolvido na prefeitura? Pela apresentação do caso, é possível entender que 
a implementação foi discutida com os servidores de nível de rua (aqueles que faziam o 
atendimento/abordagem propriamente dita)? 
- É possível entender que o projeto em curso, desde 2017, enfrentaria a questão de forma 
definitiva?  
  
 
  

Análise teórica (principais conceitos e como podem ser usados no caso) 
  
 
De acordo com Secchi, o ciclo de política pública é um esquema de visualização e interpretação 
que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes (2010, p. 40-
44). Nesse sentido, a separação em fases nos ajuda a compreender de forma mais clara a formação 
da política e sua própria implementação. Antes da formulação de alternativas da política pública, 
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há duas fases que são tratadas no caso em tela e podem ser mais bem aproveitadas quando de sua 
discussão: a identificação do problema e a formação da agenda. 
 
Quanto às fases posteriores e, principalmente, à fase de implementação da política pública, é 
possível nos atermos ao burocrata de nível de rua e os inputs que tal burocrata pode dar para 
execução e aprimoramento da política. De acordo com Maynard-Moody e Musheno (2003, apud 
FERREIRA, MEDEIROS, 2016), há processos e regras estruturadas nas organizações públicas. 
No entanto, isso não implica que tais processos e regras restringiriam a atuação dos burocratas de 
nível de rua: o “trabalho do nível de rua é saturado de regras, mas não é limitado por essas regras, 
numa referência à autonomia que têm os profissionais sobre suas decisões e ações na 
implementação das políticas” (FERREIRA, MEDEIROS, 2016, p. 788).  
 
Outro conceito importante que pode ser aprofundado por meio da discussão do caso é a tipificação 
dos serviços de assistência social. Desde 2009, no Brasil, há a Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais (Resolução n. 109). Tal padronização gerou uma homogeneidade na prestação 
dos serviços e, mais importante ainda, estabeleceu uma uniformidade ao indicar em cada um dos 
serviços quais os resultados esperados, qual o público a ser atendido, qual a estimativa de pessoas 
que serão atendidas, dentre outros itens. Ao mesmo tempo, tal avanço pode gerar um engessamento 
quando a situação exige uma política que ultrapasse a assistência social e congregue outras pastas.  
 
  
  
  
Roteiro de discussão proposto (principais seções e questão central de cada uma) 
  
Etapa 1 – Aquecimento (5 minutos) 
 
A discussão pode ter início com a apresentação, por um(a) aluno(a), do caso, de forma resumida, 
indicando o dilema principal e as consequências das decisões tomadas pela gestora Marcia no dia 
21 de maio de 2017. Caso o aluno que se dispôs a apresentar não se lembre de todas as questões, 
devem ser envolvidos outros alunos para organizar a cronologia do caso e os principais aspectos. 
      

Etapa 2 – Debate preliminar (20 minutos) 

O professor deve solicitar aos alunos que opinem sobre o que ocorreu. Inicialmente, com questões 
pertinentes ao dilema apresentado inicialmente: qual é a situação problema na região da 
Cracolândia? Como foram sendo desenvolvidos os projetos na região ao longo do tempo? Seria 
interessante o desenho de uma cronologia com as principais diferenças e semelhanças dos projetos. 

A Marcia estava familiarizada com as questões da Cracolândia e qual era a essência da política 
pública que ela estava desenvolvendo quando da intervenção do dia 21? 

O que entendem que Marcia deveria fazer logo após o recebimento da ligação? Quais deveriam ter 
sido as ações de Marcia para lidar com as ações da intervenção? Em seguida, devem ser debatidos 
os desdobramentos ocorridos em função da intervenção?  
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Como o dilema em questão auxilia nas questões de planejamento e implementação de políticas 
públicas? Seria possível uma ação diferente da ocorrida no dia 21/05? As consequências da ação 
foram previstas e já possuíam um plano de contenção?  

Tais debates podem ser feitos com toda a turma ou ainda em pequenos grupos que depois 
apresentam seus comentários. 

 

Etapa 3 – Discussão plenária e discussão conceitual (20 minutos) 

A sugestão é que o professor conduza a discussão com a introdução de alguns pontos conceituais 
relacionados ao caso: 

i) Quem são os principais atores no desenvolvimento das políticas públicas apresentadas no caso? 
Nos projetos apresentados ao longo do tempo os atores se modificaram?  

O objetivo da discussão é estabelecer quem são os atores envolvidos nas diferentes políticas 
públicas que tinham a Cracolândia como foco principal. A ideia é que se debata não apenas os 
atores na mesma pasta, mas também de outras secretarias e até mesmo de outras esferas de poder. 

 

ii) Como assunto entrou na agenda de políticas públicas do município? 

A questão tem como objetivo discutir de que forma um determinado tema entra na pauta e por 
quais motivos isso acontece.  

 

iii) É possível perceber no caso em tela a intersetorialidade? Ela é necessária para a situação 
com que se deseja trabalhar? Quem são os setores envolvidos? Discorrer também sobre a 
participação de diferentes esferas de governo. 

Bronzo argumenta que a “intersetorialidade é um atributo necessário (embora em graus variados, 
a depender das distintas situações) da gestão de políticas sociais adequadas para se enfrentarem os 
desafios da pobreza, da exclusão e das situações específicas de vulnerabilidade” (2010, p. 128). O 
objetivo é questionar se para o enfrentamento do problema apresentado com a concentração de 
fluxo de usuários de drogas em uma região da cidade, é necessária também a perspectiva 
intersetorial.    

 

iv) Como é a relação entre o gestor eleito e os servidores técnicos? Pelo caso, compreende-se que 
houve um grau de comunicação entre os níveis hierárquicos? Como poderia se dar esse 
relacionamento de forma a tornar a política pública mais efetiva? 
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A escuta dos servidores técnicos por parte dos gestores eleitos pode trazer à tona questões 
relacionadas aos conceitos de Weber relacionados à Administração Tradicional e à administração 
burocrática. 

v) As situações que ocorreram posteriormente poderiam ter sido previstas quando da formulação 
da política pública? A interação com os burocratas de nível de rua, nesse caso, poderia ter feito 
diferença em referido planejamento? Como a Coordenadoria poderia atuar para que isso fosse 
viabilizado, considerando que tal órgão é responsável pelo quadro de servidores e pelas entidades 
terceiras que prestam os serviços?    

O objetivo da questão é trazer à tona o tema do burocrata de nível de rua. Segundo Lipsky, os 
burocratas de nível de rua são fundamentais no processo de implementação da política pública. É 
importante, inicialmente, determinar quem são os burocratas de nível de rua no caso apresentado 
- quais são os servidores que atendem diretamente a população alvo da política pública e que 
podem ser caracterizados como tal. Em seguida, a discussão conceitual deve se ater à importância 
que referido burocrata possui na implementação da política e como sua atuação discricionária pode 
influenciar tal fase. 

  
Fonte dos dados 
  
O caso apresenta personagens reais para questões também reais envolvendo a Cracolândia. Além 
de entrevistas com a personagem principal, muitos dados foram obtidos por meio de pesquisas em 
notícias de jornais dos mais variados períodos. Também foram buscados dados em documentos 
oficiais, principalmente quando relacionados a projetos de políticas públicas.   
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ANEXO I – PROGRAMA RECOMEÇO 
 

Por uma vida sem drogas - Conheça o Programa Recomeço  

Floriano Pesaro Secretário de Estado de Desenvolvimento Social  

Nas últimas décadas, o uso abusivo do crack e outras drogas tem se revelado uma 
tendência crescente e preocupante devido ao seu grande impacto na sociedade. O 
primeiro registro do uso do crack aparece na literatura científica apenas no final da 
década de 70 e, no Brasil, em meados dos anos 90. Porém, nos últimos cinco anos, o 
uso da droga atingiu quase todo o país.  

O crack é considerado uma das drogas que mais causam danos ao indivíduo e a terceiros 
comprometendo as relações familiares e sociais. É uma droga resultante da mistura da 
pasta base da cocaína com diversos produtos químicos, e por isso gera alto grau de 
dependência.  

O aumento de usuários e o entendimento da dependência como uma doença crônica 
impõe complexos desafios à sociedade e ao governo como a estruturação de um sistema 
de saúde, de assistência social e demais políticas sociais articuladas e comprometidas 
com o cuidado integral do dependente.  

Atento à questão, o Governo do Estado de São Paulo criou, em maio de 2013, o 
Programa Estadual de Políticas sobre Drogas – Programa Recomeço – para auxiliar 
principalmente os usuários de crack, oferecendo tratamento e acompanhamento 
multiprofissional ao paciente e aos seus familiares.  

O programa trouxe à São Paulo um novo paradigma na execução de política pública em 
relação as drogas. Superando que a percepção do consumo abusivo de substâncias 
ilícitas não deva ser enfrentada apenas como uma questão de cuidados à saúde, ou de 
policiamento ostensivo, mas perceber que o programa alcança conceito de “Uma Vida 
Sem Drogas”, que depende da garantia de uma rede de proteção social, desde o 
Governo até seus familiares.  

Para isso, desenvolve ações integradas das diferentes Secretarias, órgãos e entidades 
do Estado e Municípios, bem como outras entidades nacionais ou internacionais fora da 
esfera pública com interesses convergentes aos objetivos do Programa. A estratégia 
utilizada é articular e executar ações nos seguintes eixos temáticos: 1) prevenção; 2) 
tratamento; 3) reinserção social e recuperação abrangendo atenção familiar e 
comunitária e inclusão produtiva; 4) controle e requalificação dos territórios degradados 
em virtude das atividades nas cenas de uso e policiamento preventivo e repressivo; 5) 
acesso à Justiça e Cidadania.  

A Rede Recomeço conta hoje com o total de 2.906 vagas distribuídas em hospitais, 
comunidades terapêuticas, casas de passagem e repúblicas em diversos municípios.  
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De janeiro de 2013 a março de 2014, cerca de 32 mil dependentes químicos já receberam 
tratamento da Rede Recomeço. Por intermédio do CRATOD (Centro de Referência de 
Álcool, Tabaco e Outras Drogas) já foram encaminhados para tratamento mais de 4 mil 
dependentes químicos.  

Somente no primeiro semestre de 2015, na região da “Cracolândia”- localizada na região 
da praça Júlio Prestes em São Paulo - os conselheiros de rua realizaram quase 6 mil 
abordagens, conseguindo 3.100 encaminhamentos e quase 2 mil internações 
voluntárias.  

Diferentes eixos de atuação  

Com o objetivo de construir uma rede de proteção social, o Programa Recomeço 
desenvolveu outras iniciativas, além da oferta de vagas. Por exemplo, o Recomeço 
Família, que oferece orientação e apoio em como proceder e colaborar na recuperação 
e reinserção do dependente químico, aos seus familiares e pessoas de convívio. O 
Programa entende que a família é a base para a reconstrução do novo projeto de vida 
do dependente. O trabalho é desenvolvido por meio de entidades e profissionais 
especializados articulados pelos Centros de Integração da Cidadania (CICs).  

Foram lançadas também iniciativas para apoiar quem está em tratamento a ter acesso à 
diversos tipos de qualificações como a capacitação e recolocação profissional. Por meio 
do programa Via Rápida, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, e 
parcerias com organizações e empresas, eles prezam novas oportunidades aos 
dependentes de terem acesso à sociedade.  

A criação do Selo Recomeço foi outra iniciativa para valorizar e estabelecer parcerias de 
empresas e organizações públicas e privadas a contratar ex- dependentes de drogas e 
conferir um certificado de empresa com responsabilidade social. O objetivo da parceria 
é inserir no mercado de trabalho pessoas que já passaram por tratamento de reinserção 
social através do programa Recomeço e orientá-las a encontrar uma vaga no mercado 
de trabalho.  

Pensando no Recomeço  

O primeiro passo para se livrar das drogas é procurar ajuda especializada. No Estado de 
São Paulo, os Centros de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas (CAPs) dos 
munícipios são a porta de entrada para o tratamento. O local conta com o atendimento 
de médicos especialistas, enfermeiros e assistentes sociais que avaliam cada caso e 
indicam o tratamento mais adequado.  

Já o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod), na capital, recebe 
dependentes químicos em situações críticas, encaminhados pelos próprios familiares e 
também pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O paciente passa por 
atendimento ambulatorial e avaliação psicológica para iniciar o processo terapêutico, 
quando necessário, encaminha- se para acolhimento em instituições conveniadas com 
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o Estado. Quando não há um consenso, o Plantão Judiciário tem por finalidade interceder 
e nos casos de internação involuntária e compulsória (decidida pelo juiz).  

A internação é apenas uma das alternativas terapêuticas para o tratamento de 
dependentes químicos e definida mediante avaliação do médico. Há outras 
possibilidades, como acompanhamento ambulatorial nos próprios CAPs municipais.  

Para saber mais sobre o Recomeço, acesse o site www.programarecomeco.sp.gov.br 
ou ligue para 0800-227-2863.  

É importante a sociedade se conscientizar de que nesta situação não há culpados. O 
combate às drogas é responsabilidade de todos!  
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ANEXO II – PROGRAMA BRAÇOS ABERTOS 
 

 

Programa "De Braços Abertos" 

 

O programa Braços Abertos é uma ação criada pelo prefeito Fernando 

Haddad, e tem como principal intuito combater o uso da droga no centro da cidade de São Paulo. 

Todavia, a forma de fazer isso é o principal destaque desse programa: com o intuito de fazer com 

que os dependentes abandonem o vício de vez, o programa capita, emprega e, ainda, remunera os 

viciados. Essa ação inédita pela primeira vez conquista resultados positivos dentro de 15 anos, 

período em que o local tornou-se uma espécie de meca para o uso e comércio de drogas. 

 

Fonte: http://soropositivo.org/o-crack-o-prefeito-haddad-e-o-programa-

bracos-abertos/ 

 

Programa "De Braços Abertos" completa um ano com diminuição do 

fluxo de usuários e da criminalidade na região 

 

A Secretaria Municipal de Saúde estima redução em cerca de 80% das 

pessoas no chamado “fluxo” de usuários de drogas. A Polícia Militar registrou diminuição de 80% 

nos roubos de veículo e 33% no furto a pessoas 

 

O programa "De Braços Abertos", implementado pela Prefeitura de São 

Paulo na região da Luz, no centro da capital, completa um ano neste mês com números 

acompanhados pela redução no chamado “fluxo” de usuários de drogas estimada em 80% e queda 

da criminalidade na região. O programa tem hoje 453 beneficiários cadastrados e soma mais de 54 

mil atendimentos de saúde aos dependentes químicos realizados, além de 599 atendimentos 

odontológicos. São 21 beneficiários já em processo de autonomia e trabalhando fora do programa, 

com outros 321 nas frentes de trabalho de varrição de ruas e limpeza de praças. 

Antes da implantação do projeto, a região popularmente conhecida como 

Cracolândia recebia diariamente cerca de 1.500 usuários de drogas, pessoas que faziam uso do 
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crack a céu aberto em diversos pontos. Atualmente, de acordo com o Secretaria Municipal de 

Saúde, o fluxo, como é chamada a cena de uso de drogas, está concentrado apenas na região da 

Alameda Cleveland com a Rua Helvetia e recebe em média 300 pessoas por dia - uma redução de 

80% ao longo dos últimos 12 meses. 

A presença mais ostensiva do poder público na região tem impactado 

também nos números relativos à segurança pública. A Polícia Militar registrou diminuição de 80% 

nos roubos de veículo e de 33% no furto a pessoas em relação ao ano anterior, antes da implantação 

do programa, e efetuou número 83% maior de prisões por tráfico de entorpecentes. 

O programa – Hoje são 453 beneficiários cadastrados, acompanhados 

pelas equipes de assistência social, saúde, cultura, esporte e lazer da Prefeitura, com apoio da 

segurança urbana. 

O programa “De Braços Abertos” foi estruturado em frentes de trabalho 

de zeladoria com remuneração de R$15 por dia, atividades de capacitação, três alimentações 

diárias e vagas em hotéis da região. Em janeiro de 2014, depois de meses de diálogo contínuo com 

os antigos moradores dos cerca de 150 barracos que ocupavam as ruas da região, os primeiros 

participantes cadastrados ajudaram a desmontar suas barracas e foram para os quartos dos hotéis, 

dando início à primeira fase das ações. 

O projeto parte do resgate social dos usuários de crack por meio de trabalho 

remunerado, alimentação e moradia digna, com orientação de intervenção não violenta. Suas 

diretrizes trazem um novo olhar sobre o dependente químico, que deixou de ser tratado como um 

caso de polícia e passou a ser encarado como cidadão, com direitos e capacidade de discernimento. 

O tratamento de saúde é uma consequência das etapas anteriores, e não condição prévia imposta 

para participar do programa. 

As ações são coordenadas pelas secretarias municipais de Saúde (SMS), 

Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), Desenvolvimento,Trabalho e 

Empreendedorismo (SDTE), Segurança Urbana (SMSU) e Direitos Humanos e Cidadania 

(SMDHC). 
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Perfil dos beneficiários – Dos 453 cadastrados hoje no programa, 286 são 

homens e 167 mulheres. Desse total, há seis adolescentes e 30 crianças. Entre os beneficiários, 290 

são do município de São Paulo, 63 de outras cidades do estado de São Paulo, 99 de outros estados 

e um estrangeiro. As equipes de assistência social estimam que cerca de 70% chegaram a passar 

pelo sistema prisional.  Cinco têm ensino superior completo e outros nove, incompleto. 70 

completaram o ensino médio, e outros 13 não foram alfabetizados.  

Assistência social – Mais de 490 pessoas conseguiram novos documentos 

ao longo do ano passado, as crianças foram inseridas em creches, e 18 beneficiários ingressaram 

em cursos no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

As equipes de assistência social acompanham de perto cada um dos 

beneficiários e famílias que integram o programa, realizando os encaminhamentos necessários 

junto às áreas parceiras. As crianças, por exemplo, são encaminhadas para creches e escolas da 

rede municipal e para os Centros para Crianças e Adolescentes (CCA) para atividades no 

contraturno. Visando o resgate da cidadania, a regularização dos documentos dos participantes é 

também providenciada junto ao Trabalho. Além disso, os agentes atuam constantemente na 

tentativa de criar ou resgatar vínculos entre os beneficiários e suas famílias.  

Os participantes hoje residem em sete hotéis da cidade. Segundo a 

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, há 50 pessoas que, apesar de não morarem 

nos hotéis, continuam no programa - há pessoas que voltaram para as famílias, mas continuam nas 

atividades no programa e outras que optaram por viver em Centros de Acolhida fora da região. 

Segundo as equipes de assistência social, desde o início das ações, 113 pessoas deixaram o 

programa por motivos diversos. 

“O programa "De Braços Abertos" é uma proposta nova de enfrentamento 

à questão da drogadição, que olha mais para o usuário do que para a droga. A Prefeitura de São 

Paulo trouxe aos usuários inseridos no programa uma nova perspectiva de vida, na medida em que 

deu-lhes condições mínimas de dignidade, como um lugar para dormir, refeições e oferta de 

trabalho e capacitação. Só assim eles têm possibilidades reais de mudança de vida, e os resultados 
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deste primeiro ano de trabalho têm demonstrado isso", afirmou Luciana Temer, secretária 

municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

Saúde – Em um ano de programa, a Prefeitura realizou mais de 54 mil 

atendimentos de saúde aos dependentes químicos. Desde janeiro do ano passado foram 9.668 

atendimentos médicos aos beneficiários do “De Braços Abertos”, sendo 2.787 atendimentos 

médicos de rotina e 6.881 realizados pelas equipes multidisciplinares. Além disso, foram 

realizadas 21.145 abordagens no chamado “fluxo”, onde alguns usuários se concentram para 

consumir drogas, e 21.246 acompanhamentos dos beneficiários. 

As equipes de saúde bucal já realizaram 599 atendimentos odontológicos. 

As unidades e serviços de saúde da região, como a CAPS do Complexo Prates e o da Sé, 

ambulatórios e UBS fizeram juntas 2.613 atendimentos desde o início do programa, sendo 242 

voltados exclusivamente para o tratamento da dependência química. 

O secretário municipal de saúde, José de Filippi Júnior, ressaltou os 

benefícios do modelo adotado. "Tenho certeza que esta abordagem, de redução de danos e adesão 

voluntária, é a melhor para desenvolver políticas de atenção ao usuário de drogas. Temos ofertado 

cuidado integral a eles como assistência médica, odontológica, psicológica, ações de prevenção de 

DST/Aids, e atendimentos específicos a mulheres, gestantes e crianças”, afirmou. 

Trabalho – Atualmente 21 beneficiários estão em processo de autonomia 

e trabalhando fora do programa. Dezesseis deles foram contratados em agosto de 2014 pela 

empresa Guima Conseco para prestar serviços em equipamentos públicos municipais. Eles 

recebem R$ 820 por mês, vale refeição de R$ 9,10 por dia, cesta básica no valor de R$ 81,33 e 

Vale Transporte. Os usuários contratados participam do programa desde o início, e aderiram ao 

tratamento de saúde e ao acompanhamento feito pela equipe de assistência social. Eles 

regularizaram seus documentos pessoais e compareceram diariamente à frente de trabalho. 

Também foram avaliados por uma equipe multidisciplinar e reduziram o consumo de drogas. 

Outros 321 trabalham no serviço de varrição de ruas e limpeza de praças 

e, destes, 100 participam de cursos de capacitação, como cursos de estética e beleza, jardinagem e 
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inclusão digital. A remuneração é de R$15 por dia, mais três refeições. 18 beneficiários 

ingressaram em cursos no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 

Há ainda um grupo de 75 participantes em processo de inserção nas frentes 

de trabalho, que por ora residem nos hotéis e recebem assistência social, psicológica e em saúde, 

mas não recebem remuneração. 

“As iniciativas já desenvolvidas têm se apresentado como importantes na 

luta pela redução de danos, no reconhecimento de novos direitos de cidadania e na promoção de 

novas formas de organização para inserção econômica baseadas no trabalho, na sustentabilidade e 

na solidariedade, adaptadas a realidade do público alvo do programa”, afirmou o secretário 

municipal de Trabalho e Empreendedorismo, Artur Henrique. 

Requalificação do espaço público – Poucas semanas após o início do 

programa, a Prefeitura restabeleceu a iluminação em dez vias, com o trabalho de recolocação da 

fiação que havia sido furtada. O Largo Sagrado Coração de Jesus, antes tomado pelas barracas e 

fluxo, foi reformado, assim como a quadra poliesportiva e o playground que existem no local. O 

espaço ganhou ainda uma academia a céu aberto e foi instalada uma Base Comunitária da Polícia 

Militar, que atua de forma coordenada com a GCM, promovendo mais segurança aos usuários da 

praça e aos beneficiários do programa. Foi também instalada iluminação das calçadas nos 

arredores do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. 

Segundo o secretário, Rogério Sotilli, da Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania, os projetos da pasta no local vêm ajudando a ressignificar o espaço público 

e a dar vida à região da Luz. "Nesse primeiro ano do programa, pautado na política de redução de 

danos – e reconhecido por especialistas internacionais -, os objetivos foram ao encontro da 

singularidade e das necessidades imediatas dos usuários, em um processo construído com 

participação social, o que envolve a sociedade civil e qualifica a atuação da prefeitura”, afirmou. 

Apoio no combate ao tráfico– Ao longo do último ano foram realizadas 

6.344 abordagens pela Guarda Civil Metropolitana na região, em apoio ao trabalho da Polícia 

Militar, e 319 prisões, das quais 91 com crack. No total, a GCM apreendeu 2.486 pedras de crack. 
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Somente em três das maiores apreensões ocorridas em julho, por exemplo, foram apreendidas 513 

pedras e, junto aos traficantes, mais de R$10 mil. 

Atualmente a GCM conta com um efetivos de 168 agentes na região, 

distribuídos em quatro turnos. São 14 viaturas, quatro motocicletas e dois ônibus. Uma unidade 

móvel de videomonitoramento, que é um micro-ônibus do programa federal “Crack, é possível 

vencer”, também atua na região. 

Os números da Polícia Militar apontam para queda na criminalidade entre 

2013, quando ainda não existia o programa, e 2014. Em 2014 a PM registrou 17 furtos de veículos 

e 392 furtos a pessoas, enquanto em 2013 os números foram 34 e 582, respectivamente – uma 

queda de 50% e 33%. As prisões por tráfico de entorpecentes realizadas pela PM saltou de 96, em 

2013, para 176 em 2014, um acréscimo de 83% no número de registros.     

 “A grande diminuição dos índices de criminalidade na região da Luz é 

prova concreta de que a ação integrada do governo vem surtindo os efeitos desejados”, afirmou o 

secretário municipal de Segurança Urbana, Roberto Porto. 

  

Um ano do programa “De Braços Abertos” em números 

453 beneficiários cadastrados 

54 mil atendimentos de saúde aos dependentes químicos 

599 atendimentos odontológicos 

21 beneficiários em processo de autonomia e trabalhando fora do programa. 

321 trabalhando no serviço de varrição de ruas e limpeza de praças 

490 pessoas conseguiram novos documentos 

 

Segurança 

Redução de 80% no fluxo de usuários a longo dos últimos 12 meses 

2.486 pedras de crack apreendidas pela GCM 

 
Perfil dos beneficiários 
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286 são homens e 167 mulheres, sendo seis adolescentes e 30 crianças 

290 são do município  

63 de outras cidades paulistas  

99 de outros estados e um estrangeiro 

Estima-se que 70% chegaram a passar pelo sistema prisional 

5 têm ensino superior completo  

9 ensino superior incompleto 

70 completaram o ensino médio 

13 não foram alfabetizados 

 

Saúde 

Mais de 54 mil atendimentos de saúde aos dependentes químicos  

9.668 atendimentos médicos   

2.787 atendimentos médicos de rotina  

6.881 realizados pelas equipes multidisciplinares 

21.145 abordagens no chamado “fluxo”, onde alguns usuários se concentram para consumir 

drogas  

21.246 acompanhamentos dos beneficiários 

599 atendimentos odontológicos  

2.613 atendimentos de saúde, inclusive mental, sendo 242 voltados exclusivamente para o 

tratamento da dependência química nas unidades e serviços de saúde da região, como a CAPS do 

Complexo Prates e o da Sé, ambulatórios e UBS  

 

Trabalho 

21 beneficiários estão em processo de autonomia e trabalhando fora do programa 16 deles foram 

contratados pela empresa Guima Conseco para serviços em equipamentos públicos municipais, 

com salário mensal de R$ 820, vale refeição de R$ 9,10 por dia, cesta básica no valor de R$ 

81,33 e Vale Transporte, tendo aderido ao tratamento de saúde e ao acompanhamento feito pela 

equipe de assistência social 

321 trabalham no serviço de varrição de ruas e limpeza de praças, sendo que 100 participam de 

cursos de estética e beleza, jardinagem e inclusão digital, entre outros. A remuneração diária é de 
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R$ 15, mais três refeições 

18 beneficiários ingressaram em cursos no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec) 

75 participam de processo de inserção nas frentes de trabalho e recebem assistência social, 

psicológica e em saúde, exceto remuneração 

 

Segurança 

80% de redução no número de número de roubos de veículo e de 33% no furto a pessoas em 

relação ao ano anterior (dados da Polícia Militar) 

 

Apoio no combate ao tráfico  

6.344 abordagens pela GCM na região, em apoio ao trabalho da Polícia Militar; 319 prisões, das 

quais 91 com crack, com 2.486 pedras de crack apreendidas. 168 agentes da GCM na região, 

distribuídos em quatro turnos. 14 viaturas, quatro motocicletas, dois ônibus, uma unidade móvel 

de vídeo monitoramento (micro-ônibus do programa federal Crack, é possível vencer). Em 2014, 

a PM registrou 17 furtos de veículos e 392 furtos a pessoas. Em 2013, foram 34 e 582, 

respectivamente (queda de 50% e 33%). O número de prisões por tráfico de entorpecentes 

realizadas pela PM saltou de 96, em 2013, para 176 em 2014, um acréscimo de 83% no número 

de registros 

 

Requalificação do espaço público  

Restabelecimento da iluminação em dez vias, com reposição da fiação  

Reforma do Largo Sagrado Coração de Jesus 

Construção de academia A Céu Aberto 

Construção da Base Comunitária da Polícia Militar, que atua com a GCM Iluminação das 

calçadas nos arredores do Santuário do Sagrado Coração de Jesus 

 

Fonte: http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/5240#ad-image-0 

Programa "De Braços Abertos" 
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A Prefeitura implementou o programa “De Braços Abertos” após um 

acordo no início do ano com moradores de 147 barracas que ocupavam as ruas Helvetia e Dino 

Bueno. Por meio do programa, a administração municipal oferece moradia em sete hotéis, três 

refeições diárias, oportunidade de emprego com renda de R$ 15 por dia, além de tratamento contra 

o vício com acompanhamento. 

 

Atualmente, são 513 beneficiários cadastrados, dos quais 23 receberam o 

atestado médico de aptidão ao mercado de trabalho. Outros 122 estão em tratamento voluntário 

contra dependência química. Dados do início de março apontam que o consumo de crack entre os 

beneficiários do programa foi reduzido, em média, de 50% a 70%. De uma média inicial de 10 a 

15 pedras por dia, o consumo passou à média de cinco pedras diárias, concentrado no período 

noturno, segundo os relatos. Do total de beneficiários cadastrados, são 307 homens, 169 mulheres 

e 37 crianças. Já são 23 usuários trabalhando fora do programa, além dos 49 que atuam nas frentes 

de trabalho em órgãos municipais. Outros 260 seguem no serviço de varrição de ruas e 25 

participantes estão no projeto Fábrica Verde, um curso de capacitação voltado à área de 

jardinagem. 

 

[...] 

 

“O que o prefeito está fazendo aqui é exatamente a coisa certa a se fazer. 

São políticas que reduzem crimes, salvam vidas e economizam dinheiro dos contribuintes. É uma 

abordagem racional e é uma pena que seja tão complicado politicamente executar estas iniciativas. 

O que São Paulo está fazendo está baseado em modelos internacionais de sucesso. Espero que 

sirva de modelo para o restante do Brasil e da América Latina”, avaliou o diretor-executivo da 

Drug Policy Alliance, Ethan Nadelmann. 

 

[...]  

 

Fonte: http://www.capital.sp.gov.br/portal/noticia/4839#ad-image-4 

 

REDUÇÃO DE DANOS 
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Haddad planeja ampliar programa 'De Braços Abertos' para bairros 

da periferia 

 

Equipes das subprefeituras já trabalham para diagnosticar o perfil do 

usuário e as demandas locais para ampliar programa de combate ao crack, que apresenta bons 

resultados. 

 

Ao completar um ano, o programa De Braços Abertos, de combate ao 

crack na região da Luz, mais conhecida como cracolândia, será ampliado para diversas regiões da 

cidade. Equipes das subprefeituras, em parceria com diretorias regionais vinculadas a diversos 

serviços públicos, como assistência social, saúde, educação, trabalho, segurança urbana e direitos 

humanos, entre outros, já estão identificando o perfil e as necessidades da população usuária de 

drogas nos pontos mais críticos de cada região. 

 

A ampliação será financiada com recursos do programa Crack, é Possível 

Vencer, da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad), que mantém contato 

permanente com o programa municipal de combate ao crack desde a sua criação, em janeiro de 

2014. 

“Vamos instalar traillers com equipes de assistência social e saúde em 

algumas cenas de uso da cidade que estão sendo escolhidas ainda. A ideia é uma aproximação com 

o usuário para diagnosticar a situação, o tipo de ação necessária, saber que tipo de 'de braços 

abertos' que aquele território precisa”, explica a secretaria municipal de Desenvolvimento e 

Assistência social, Luciana Temer. 

Estruturado em frentes de trabalho de varrição e zeladoria de praças, com 

remuneração de R$ 15 por dia, atividades de capacitação, três alimentações diárias e vagas em 

hotéis da região do bairro da Luz, o programa De Braços Abertos foi implementado depois de 

meses de diálogo contínuo. Na primeira fase das ações, os antigos moradores dos cerca de 150 

barracos que ocupavam as ruas da região foram então cadastrados pela prefeitura, desmontaram 

suas instalações precárias e passaram a morar em quartos de hotéis nas imediações, recebendo três 

refeições por dia e a chance em frentes de trabalho. 



 29 

"O que a prefeitura construiu na Luz, com o modelo dos hotéis, foi 

construído com os usuários", diz Luciana. "A gente conversou muito para entender quem eram as 

pessoas em situação de rua, o que queriam para sair daquela situação, e ter um lugar para dormir 

e um trabalho foi o que eles queriam. O programa surgiu considerando os hotéis da região, porque 

eles não queriam sair dali", explica a secretária.  

De acordo com a secretária, ao longo dos meses de operação do programa 

foram sendo criadas outras oportunidades de trabalho, além da varrição de ruas, a primeira opção 

oferecida. Atualmente, existe o Fábrica Verde, coordenado pelas Secretarias de Trabalho e Verde, 

que funciona no Complexo Prates, no Bom Retiro. Ali, onde foram instaladas estufas para a 

produção de flores, há cursos de capacitação de jardinagem. Além de aprenderem as técnicas do 

trabalho, ainda são estimulados a se unir em cooperativas. 

Foi criado também um programa de zeladoria de praças, pelo qual as 

subprefeituras contratam essas pessoas para cuidar do jardim desses espaços. E o Autonomia em 

Foco, um acolhimento em que a pessoa tem seu quarto, com sua chave, e segue outra lógica. "Há 

dois irmãos que de lá já saíram para um quartinho que eles próprios alugaram, por conta própria. 

É claro que são poucos, mas esses casos nos animam", diz Luciana. À medida que vão construindo 

autonomia, as pessoas se desligam do programa. 

 

Êxito 

"A mídia faz crer que se trata de um fracasso retumbante. Mas, apesar de 

enfrentar dificuldades, como mais vagas em hotéis em outras regiões além da cracolândia, para 

ampliar o atendimento, o programa está funcionando, com bons resultados", afirma o promotor da 

área de Direitos Humanos da capital, Arthur Pinto Filho, do Ministério Público Estadual. "Muita 

gente se recuperou, conseguiu voltar para a família, sua cidade, e abriu lugar para outras pessoas 

que chegaram. O público que está lá hoje não é o público que estava no início". 

Para Luciana Temer, o êxito do programa está justamente em sua 

concepção. Em vez de um modelo pronto, fechado, é uma construção permanente e coletiva, com 

a participação dos usuários de drogas das ruas, em articulação com várias políticas públicas para 

atender esta população e, sobretudo, voltada à redução de danos. "É uma proposta de política de 

redução de danos na qual não se exige um comportamento de abstinência imediato do usuário". 
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Por conta do perfil do usuário, com necessidades complexas e variadas, é 

que o programa precisa envolver várias secretarias. "Muita gente já está transformando a vida sem 

nenhuma internação", conta Luciana, destacando que foram registradas 41 voltas para a família, 

com reestruturação de vínculo. "Não temos a ingenuidade de achar que a pessoa vai largar; a droga 

é um problema da humanidade. O que precisamos é que a pessoa consiga administrar a vida dela", 

diz. 

 

Lembrando que o crack é uma droga devastadora, diz que é importante que 

o usuário vá abandonando o vício paulatinamente – o que está acontecendo. Os dados mostram 

diminuição de 50% a 70% no consumo de drogas."Tem gente do programa que encontro que diz 

que agora só consome no final de semana. Que bom. Se ele conseguir passar o resto da vida dele 

trabalhando e consumindo de final de semana, não tenho nada a ver com a vida dele enquanto 

poder público. Ele não é traficante". E continua: "Interessa que ele resgate a vida dele, que ele não 

seja dominado pela droga – esse é o principio da redução de danos. Essa é a proposta que a gente 

acredita e que vem encantando os municípios". 

Um dos grandes desafios, segundo Luciana, é justamente convencer a 

sociedade dos benefícios trazidos por essa política, não somente para os usuários de drogas, mas 

para toda a população. "A nossa sociedade é muito conservadora. E quem tem pouca aproximação 

com o tema acha que a prefeitura está dando dinheiro para 'noia' e para traficante. Não é nada 

disso. Há beneficiários do programa que hoje diminuíram o consumo de droga e o sustentam com 

parte do dinheiro que ganham trabalhando". 

 

Uma beneficiária de mais de 60 anos, em entrevista, afirmou estar 

orgulhosa porque estava trabalhando e podia comprar a droga com o próprio dinheiro. "Isso é 

redução de danos para ela e para a sociedade", ressalta a secretária, lembrando que o índice de 

criminalidade caiu na região da cracolândia. 

 

Para o promotor Arthur Pinto Filho, o que se disputa, na verdade, são dois 

modelos muito diferentes de combate às drogas. O da internação compulsória, que em diversos 

lugares do mundo já mostrou que não resolve o problema, e outro, aceito inclusive pela ONU, que 

é a redução de danos. "Em São Paulo há disputa política-ideológica sobre esse modelo. No De 
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Braços Abertos nada é compulsório. É tudo tratado de maneira amistosa com os dependentes, que 

participam de tudo. E a gente vê matérias falando do fracasso daquilo que, na verdade, é um 

sucesso", destaca. 

 

Pelo fato de não existir uma solução pronta para a questão, o programa 

segue a rotina de um tratamento intersecretarial, atendendo as pessoas com a complexidade que 

cada uma exige. Por isso, é preciso envolver a Secretaria de Trabalho e a Assistência Social para 

ajudar o sujeito a reatar vínculos com a sociedade. "Como uma pessoa sem documentos pode 

pensar em qualquer transformação? Como uma pessoa sem dentes vai buscar alguma outra 

situação de vida?", indaga a secretária. 

 

Atualmente, há uma nova tendência mundial de enfrentamento às drogas. 

"A guerra americana, aquilo tudo se mostrou improdutivo. Qual outro caminho? Há 20 anos a 

Holanda apostou na redução de danos, com resultados muito bons. O usuário não morre mais por 

causa dos efeitos da heroína, e o índice de furtos e roubos caiu em Amsterdam", destaca Luciana. 

 

"Hoje tem apoio da sociedade, mas no começo eles ouviram o que a gente 

escuta aqui. 'Tá dando dinheiro pra noia, sustentando traficante'. Eles ainda davam a droga pro 

usuário (metadona). Lá o Ministério da Saúde nos contou que hoje a política tem apoio até das 

pessoas mais conservadoras porque a cidade melhorou. O sujeito não precisa roubar para usar 

drogas. Ele tem acesso a drogas. Tudo isso mostra ao Brasil, à política nacional, que esse é um 

caminho possível", afirma. 

 

O que anima, conforme ela, é ser este um programa que quebra paradigma 

ao deixar de prestar atenção na droga para valorizar o usuário, a pessoa. "Essa é a grande inovação 

que tem imensos desafios e que está tendo grandes vitórias também”. 

Desafios 

Segundo Arthur Pinto Filho, com o programa mudou também o tipo de 

tráfico que é realizado na cracolândia. Havia ali o tráfico do usuário, que não é traficante, e sim 

que compra cinco pedras, fuma duas, vende três. Agora estão chegando de maneira mais 

sistematizada, em maior quantidade, com ação mais profissionalizada ali na região", diz. A 



 32 

prefeitura já detectou isso, que foi passado para a segurança pública estadual (polícias civil e 

militar), que está investigando para pegar o traficante porque é um tráfico mais organizado. 

 

"Estamos muito otimista com tudo, tanto que inúmeras prefeituras do 

Brasil inteiro já vieram entender como é o programa", diz Arthur, que já esteve em Natal (RN) e 

recebeu promotores de Justiça daquele estado que vieram visitar a cracolândia. "O prefeito de lá 

comprou a ideia, marcou uma reunião para explicar o programa, com ênfase na saúde e na 

assistência social. É claro que a cracolândia de lá é menor, mas ele está envolvendo várias 

secretarias." 

 

Além de Natal e Brasília, Santo André também está fazendo programa 

semelhante. "Até o Braços Abertos, você sabia o que não podia ser feito: internação compulsória 

e a pancadaria que a PM tinha feito ali. Mas não se tinha um programa que tivesse dado certo numa 

perspectiva humanista, e agora temos", afirma. 

 

Fonte: http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2015/02/prefeitura-

de-sao-paulo-vai-ampliar-programa-bracos-abertos-6931.html 

 

 


